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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  ينتظ��ر 
رئي���س  خط��اب  اأطياف��ه  ب��كل 
ال�سلطة حمم��ود عبا�س املتوقع 
اجلمعي��ة  اأم��ام  م�س��اء  الي��وم 
العام��ة ل���أمم املتح��دة، عله��م 
م��ن  �س��يء  عل��ى  يح�سل��ون 
حملل��ون  امل�سلوب��ة.  حقوقه��م 

اخلط��اب  اأن  ي��رون  �سيا�سي��ون 
ل��ن يتع��دى �س��وى ب�س��ع مطالب 
قليلة ال ت�سمن وال تغني ال�سعب 

الفل�سطيني من جوع.
الربوف�س��ور  ال�سيا�س��ي  الكات��ب 
م��ن  قل��ل  قا�س��م  ال�ست��ار  عب��د 

خط��اب  قيم��ة 
عبا���س  الرئي���س 

محللون :خطاب عباس لن يقدم 
شيء جديد للقضية الفلسطينية

التطبيع مع االحتالل..
غزل عربي يخذل القضية 

الفلسطينية

رحلة شواء موسعة نظمتها 
وحدة الظل القسامية

07

04
معبر رفح يهدد مصير زوجة غزية 

حامل بشهرها التاسع
غزة- الراأي- هدى اأبو قين�س

ت�ست��ت ج��ل م�ساع��ر االح�سا�س 
باالأموم��ة، وتبعرثت ب��ن ثنايا 
العاطفة واحلنن للزوج الغائب 
املغ��رب ق�سرا يف دول��ة اأخرى، 
حيث تبدل��ت الفرحة باجلنن 
البكر املنتظر من �سنوات عمرها 
االأربعيني��ة اإىل لوع��ة وح�سرة 
واآالم ب�سع��ور الوح��دة وفق��دان 

ال�سدر احلنون .
اإمي��ان فتحي هي اإح��دى الن�ساء 
العالق��ات يف غ��زة والبعيدة عن 
زوجه��ا م��ن اأوائ��ل �سه��ر حمله��ا 
املرتق��ب من��ذ �سن��وات عدي��دة، 
اأن  جاه��دة  خ�له��ا  حاول��ت 
ت�ساف��ر ك��ي ت�س��ع جنينه��ا ب��ن 

والدي��ه  ي��دى 
ولكن دون جدوى  0306

رام اهلل- الراأي
�سحب��ت حركة "حما���س" الذريعة م��ن حركة فتح 
اال�ستجاب��ة  خ���ل  م��ن  الفل�سطيني��ة  وال�سلط��ة 
خلط��وة ح��ل اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة والت��ي 

طال��ب الكث��رون بحله��ا م��ن اأج��ل اإمت��ام امل�ساحلة 
الفل�سطيني��ة ويف مقدمته��م حرك��ة فت��ح وال�سلطة 
واملوؤ�س�س��ات  الف�سائ��ل  م��ن  وع��دد  الفل�سطيني��ة 
الفل�سطيني��ة وغره��م.  تلويح��اٌت كث��رٌة اأُث��رت 

�سابق��ا باأن قرار ا�ست�م حكوم��ة "الوفاق" مرتبط 
بح��ل اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة، واأن احلكومة 
�ست�س��ل اإىل غ��زة يف الي��وم التايل م��ن االإع�ن عن 
تل��ك اخلطوة. ومن بن تل��ك التلويحات؛ الت�سريح 

ال��ذي اأدىل ب��ه ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة وم�سوؤول 
مل��ف امل�ساحلة يف حركة فتح عزام االأحمد والذي 

االإداري��ة  اللجن��ة  "ِحّل��وا  ق��ال: 
وبعده��ا ب�ساع��ات ت�ستل��م احلكومة 

10 عقبات تنتظر الحل بعد حل اللجنة اإلدارية في غزة!
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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
اأك��د العمي��د ف��وؤاد اأب��و بطيح��ان مدير 
ع��ام املديري��ة العام��ة ملراك��ز االإ�س�ح 
تقدًم��ا  ت�سه��د  مديريت��ه  اأن  والتاأهي��ل 
ملحوظًا يف الربامج التاأهيلية وامل�ساريع 
االإ�س�حي��ة الت��ي ُتقدمه��ا م��ع اجلهات 
املخت�س��ة لنزالئه��ا، والت��ي ته��دف م��ن 
خ�له��ا اإىل اإ�س�حه��م، و�سمان دجمهم 
يف املجتم��ع مرة اأخ��رى، ليتمتعوا بحياة 

كرمية، ويكونوا معول بناء فيه.
م�ساريع اإ�س�حية

الربام��ج  م��ن  العدي��د  "هن��اك  وتاب��ع 
التاأهيلي��ة واالإ�س�حي��ة الت��ي ُتنفذها 
املديري��ة بعد عملية ت�سني��ف النزالء، 
حيث يتم اإحلاق النزيل لربامج تعليمية 
وتثقيفي��ة تتنا�سب مع م�ستواه التعليمي 
والثق��ايف، وذل��ك بالتعاون م��ع موؤ�س�سات 
املدنية واالأهلية، واملوؤ�س�سات احلكومية 
ذات الع�قة ك� هيئة التوجيه ال�سيا�سي، 

ووزارتي التعليم واالأوقاف.
والتاأهي��ل  االإ�س���ح  مديري��ة  وتتاب��ع 
ا�ستقباله��م،  حلظ��ة  من��ذ  الن��زالء 
وتعريفهم بحقوقهم القانونية واللوائح 
الداخلي��ة يف املركز، ومن ث��م ت�سنيفهم 
م�ستواه��م  وح�س��ب  ق�ساياه��م،  ح�س��ب 
م��ن  خروجه��م  حلظ��ة  حت��ى  العلم��ي، 

مراكزها.
واأو�س��ح العميد اأبو بطيح��ان اأن العديد 
حالي��ًا  تنف��ذ  التعليمي��ة  الربام��ج  م��ن 
م��ع  بالتع��اون  االإ�س���ح  داخ��ل مراك��ز 
�سمنه��ا  م��ن  والتعلي��م،  الربي��ة  وزارة 
"حمو االأمية، التعليم املوازي، الثانوية 

العامة، املرحلة اجلامعية".
ودورات  برام��ج  املديري��ة  وتق��دم  كم��ا 
اأح��كام  دورات  مث��ل  اأخ��رى،  تعليمي��ة 
واملحا�س��رات  الك��رمي  الق��راآن  ت���وة 
الثقافي��ة والتوعوي��ة والديني��ة، الت��ي 
كان م��ن ثمارها خ�ل الف��رة ال�سابقة، 
م�س��روع اإ�س���ح جي��ل وه��و عب��ارة ع��ن 
�سل�سلة م��ن الدورات املتنوع��ة، وم�سروع 

ن�سخ القراآن الكرمي.

جوانب ثقافية
وب��ّن العمي��د اأب��و بطيح��ان اأن هن��اك 
م�ساهم��ات تثقيفي��ة اأخ��رى كث��رة، من 
�سمنه��ا اجلان��ب الثقايف حي��ث يتم عقد 
امل�سابق��ات الثقافي��ة، وم�سابقات حفظ 
الق��راآن وفن اخلطاب��ة، االأمر الذي فتح 
ب��اب التناف���س ب��ن الن��زالء و�سجعه��م 
عل��ى التعل��م وم��لء اأوق��ات فراغهم مبا 
هو مفي��د، مبينًا اأن بع���س املراكز ُي�سدر 
يت��م  �سهري��ة  ثقافي��ة  جمل��ة  نزالوؤه��ا 
طباعته��ا وتوزيعه��ا على ن��زالء املراكز 

االأخرى.
واالإ�س���ح  التاأهي��ل  مراك��ز  اأن  واأك��د 
خّرجت نحو 90 نزيً� �سمن برامج حمو 
االأمي��ة خ���ل الن�س��ف االأول م��ن العام 
اجلاري، اإ�سافًة اإىل 87 دورة تدريبية، 
توع��وي  ودر���س  حما�س��رة  و439 

وتثقيفي متنوعة.
وذك��ر العمي��د اأب��و بطيح��ان اأن بع���س 
ويقدم��ون  يب��ادرون  اأ�سبح��وا  الن��زالء 
اأف��كارًا اإبداعية يف اجلوان��ب التعليمية 
مم��ن  االآخ��ر  والبع���س  والثقافي��ة، 
ميتلك��ون ال�سه��ادات العلمي��ة واحل��رف 
املهني��ة، يتطوع��ون الإلق��اء حما�س��رات 

متنوعة لي�ستفيد منها باقي النزالء.
تعزيز اجلانب املهني

اأك��د  املهن��ي؛  اجلان��ب  تعزي��ز  وح��ول 
العمي��د ف��وؤاد اأب��و بطيح��ان اأن مراك��ز 
التاأهي��ل واالإ�س���ح، تعتم��د يف عملي��ة 
تاأهيله��ا واإ�س�حها للن��زالء على برامج 
تدريبية خا�س��ة بامل�ساريع املهنية، وفق 
النزي��ل  الإعط��اء  املتاح��ة،  اإمكانياته��ا 
فر�س��ة جدي��دة، ليتعلم حرف��ة يعتا�س 

منها بعد خروجه من املركز.
جوان��ب  تعزي��ز  يف  اأمل��ه  ع��ن  وع��رّب 
التدري��ب املهن��ي للن��زالء ب�س��ورة اأك��رب 
وب�س��كل مو�س��ع، وذل��ك م��ن خ���ل تبني 
�س��واء احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات املخت�س��ة 
اأو االأهلي��ة، م�ساري��ع وبرام��ج تاأهيلي��ة 
للتدري��ب املهني، وتعلي��م النزالء حرف 
مهنية خمتلف��ة، م�سرًا اإىل اأن مديريته 
نّف��ذت العدي��د م��ن ال��دورات والربام��ج 

املا�سي��ة �سم��ن  الف��رة  املهني��ة خ���ل 
م�س��روع النزيل املنت��ج، منها دورة "مهنة 
احل�ق��ة"، ودورات اأخ��رى يف التطري��ز 

وامل�سغوالت اليدوية.
الن��زالء  اأه��ايل  بطيح��ان  اأب��و  ودع��ا 
اإىل متابع��ة اأبنائه��م م��ن خ���ل زي��ارة 
مراكز االإ�س���ح والتاأهيل، ليكونوا على 
معرف��ة تامة واإط���ع متوا�س��ل ملا و�سل 
اإلي��ه اأبناوؤهم من تدري��ب علمي ومهني، 
وم�ستوي��ات تعليمية، وذلك حتى يكّملوا 
معهم العملي��ة التاأهيلية، بعد خروجهم 

وانق�ساء فرة حكمهم.

االتصال والتواصل
ومن �سمن الت�سهي�ت املمنوحة للنزالء، 
ح�س��ب العمي��د اأب��و بطيح��ان، ال�سم��اح 
الن��زالء  ب��ن  والتوا�س��ل  باالت�س��ال 
وذويهم ع��رب هاتف عام و�س��ع خ�سي�سًا 
لذل��ك، فخ���ل الن�سف االأول م��ن العام 
احلايل، اأجرى الن��زالء ب�سكل متكرر ما 
يزيد عن 42 األف ات�سال حملي ودويل، 
باالإ�ساف��ة اإىل 139 خل��وة �سرعية بن 

النزالء وزوجاتهم.
واالإ�س���ح  التاأهي��ل  مديري��ة  وتعك��ف 
ب�سكل دائم، على عقد الرح�ت واالأيام 
وتنفي��ذ  وذويه��م،  للن��زالء  الرفيهي��ة 
االأن�سطة الريا�سية املختلفة التي توؤثر 
ب�س��كل اإيجابي عل��ى الن��زالء، وت�ساهم 
االأج��واء  الروت��ن وحت�س��ن  تغي��ر  يف 

النف�سية لهم.

وح��ول ذل��ك، يق��ول العمي��د ف��وؤاد اأب��و 
بطيح��ان: "هن��اك نوعان م��ن اجلوانب 
الرفيهي��ة، االأول يت��م تنفي��ذه داخ��ل 
مراك��ز االإ�س�ح والتاأهي��ل يف املنا�سبات 
خ�ل��ه  ويت��م  والوطني��ة،  الديني��ة 

ا�ست�سافة فرق فنية وترفيهية".
ويف اأغل��ب االأحي��ان يت��م جم��ع النزالء 
بذويه��م داخل املراكز من خ���ل االأيام 
الرفيهية واملخيم��ات، وخا�سة النزالء 
اأ�سح��اب االأح��كام العالي��ة واملمنوع��ن 
م��ن االإج��ازات البيتي��ة ب�سب��ب طبيع��ة 

ق�ساياهم.
اجلوان��ب  م��ن  االآخ��ر  الن��وع  واأم��ا 
الرفيهي��ة، فاأفاد اأبو بطيح��ان اأنه يتم 
عقدها خارج مراكز التاأهيل واالإ�س�ح، 
ويتم خ�لها مراع��اة اجلوانب االأمنية، 
وتعق��د يف اأماكن حم�س��ورة كال�ساليهات 
رح���ت  وتخ�س���س  واال�سراح��ات، 
للن��زالء وحده��م ورح���ت اأخ��رى م��ع 

ذويهم.

اإلفراج عن النزالء
وتنتهج وزارة الداخلية �سيا�سة االإفراج 
الفين��ة  ب��ن  الن��زالء  م��ن  ع��دٍد  ع��ن 
واالأخ��رى، وفق �س��روط ومعاير معينة 
الفل�سطين��ي،  االأ�سا�س��ي  للقان��ون  وفق��ًا 
وذلك لتوؤكد الدور االإن�ساين الذي تقوم 
به ال��وزارة وحر�سها الدائم يف احلفاظ 
عل��ى الن�سيج املجتمعي. ويف هذا ال�سياق 
قال العمي��د فوؤاد اأبو بطيح��ان: "نلتزم 

بالقان��ون الفل�سطين��ي املتعل��ق مبراك��ز 
التاأهي��ل واالإ�س���ح، فيم��ا يخ���س من��ح 
االإجازات البيتية، واالإفراج عن النزيل 
بعد ق�سائه ثلثي املدة، بهدف التخفيف 
ال�سل��وك  اأ�سح��اب  الن��زالء ومن��ح  ع��ن 
اإىل  للع��ودة  جدي��دة  فر�س��ة  احل�س��ن 
املجتم��ع واحلي��اة الطبيعي��ة"، مو�سحًا 
اأن��ه مت االإف��راج ع��ن ع�س��رات الن��زالء 
من��ذ بداي��ة الع��ام مم��ن تنطب��ق عليهم 

ال�سروط املذكورة.
وحتف��ز تلك االإج��ازات واملنح املمنوحة 
بالربام��ج  االلت��زام  عل��ى  للن��زالء، 
التاأهيلي��ة واالإ�س�حي��ة املع��دة داخ��ل 
وت�سج��ع  واالإ�س���ح،  التاأهي��ل  مراك��ز 
النزالء عل��ى ح�سن ال�سلوك خ�ل فرة 

حمكومياتهم.

عالقات متعددة
وتفر���س طبيعة عم��ل مراك��ز التاأهيل 
مت�سعب��ة  ع�ق��ات  وج��ود  واالإ�س���ح 
املوؤ�س�س��ات  م��ن  العدي��د  م��ع  ومتع��ددة 
احلكومية املخت�سة واملوؤ�س�سات االأهلية 

واحلقوقية.
ويف ه��ذا ال�س��دد اأ�سار اأب��و بطيحان اإىل 
اأنهم ياأخ��ذون بعن االعتبار امل�حظات 
ال�س��ادرة عن املوؤ�س�س��ات احلقوقية فيما 
يتعل��ق باأو�ساع الن��زالء، منوه��ًا اإىل اأن 
هناك برامج تدريبي��ة متبادلة مع تلك 
املوؤ�س�س��ات ل�رتقاء بالنزالء والطواقم 
العاملة داخل مراكز االإ�س�ح، مثل عقد 
املحا�س��رات املختلف��ة للن��زالء وتنظيم 

ور�س عمل للطواقم العاملة.
الت��ي  الدولي��ة  املوؤ�س�س��ات  اأب��رز  وم��ن 
له��ا ع�ق��ة ممي��زة م��ع مراك��ز التاأهيل 
لل�سلي��ب  الدولي��ة  اللجن��ة  واالإ�س���ح، 
االأحم��ر، التي ُتقدم العديد من امل�ساريع 
الت��ي م��ن �ساأنه��ا التخفيف ع��ن النزالء 
له��م،  املعي�سي��ة  اجلوان��ب  وحت�س��ن 

باالإ�سافة اإىل غرها من املوؤ�س�سات.
ويتم من خ�ل توا�سل مديرية االإ�س�ح 
والتاأهيل مع عدٍد من املوؤ�س�سات االأهلية، 
الغارم��ن،  ع��ن  مالي��ة  مبال��غ  ت�سدي��د 
باالإ�سافة اإىل تقدمي امل�ساعدة العينية 
لذوي االأ�سر الفق��رة من النزالء، حيث 
يت��م با�ستم��رار االإف��راج ع��ن ع�س��رات 

الغارمن بالتعاون مع تلك املوؤ�س�سات.
واالإ�س���ح  التاأهي��ل  مديري��ة  والأن 
ته��دف اإىل رعاية النزي��ل وتاأهيله وفق 
براجمه��ا املتنوع��ة وه��و اأ�سا���س عملها، 
فه��ي توا�س��ل دون كل��ل اأو مل��ل وبجهود 
كاف��ة  تق��دمي  واأفراده��ا،  قيادته��ا 
حتقي��ق  �سبي��ل  يف  املتاح��ة  االإمكان��ات 

اأهدافها، وتاأدية ر�سالتها.

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
ينتظ��ر ال�سعب الفل�سطيني بكل اأطيافه خطاب 
رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود عبا���س املتوق��ع اليوم 
م�س��اء اأم��ام اجلمعي��ة العام��ة ل���أمم املتحدة، 
حقوقه��م  م��ن  �س��يء  عل��ى  يح�سل��ون  عله��م 

امل�سلوبة.
حمللون �سيا�سيون ي��رون اأن اخلطاب لن يتعدى 
�س��وى ب�س��ع مطال��ب قليل��ة ال ت�سم��ن وال تغني 

ال�سعب الفل�سطيني من جوع.
الكات��ب ال�سيا�سي الربوف�سور عبد ال�ستار قا�سم 
قل��ل من قيم��ة خط��اب الرئي���س عبا���س الذي 
�سيلقي��ه اليوم؛ الفتًا اإىل اأن خطابات عبا�س يف 
كل مرة تك��ون ا�ستجداءيه من الطراز االأول ال 

يليق بالق�سية الفل�سطينية".
يك��ون  ل��ن  عبا���س  خط��اب  اأن  قا�س��م  وب��ن 
الق�سي��ة  ل�سال��ح  اإيجابي��ة  تداعي��ات  ل��ه 
عل��ى  �سلبي��ة  تداعي��ات  وال  الفل�سطيني��ة، 
االحت���ل االإ�سرائيل��ي"، معت��ربًا اأن اخلط��اب 
ال�سيا�سي��ة  ال�ساح��ة  عل��ى  جدي��د  يق��دم  ل��ن 

الفل�سطينية.
وحول تطرق عبا�س لق�سية اال�ستيطان قال:" 
رمب��ا يطال��ب عبا���س بوق��ف اال�ستيط��ان الأن��ه 
يعرق��ل عملية ال�س�م لكنه ل��ن يطالب باإزالته 
ول��ن تك��ون هن��اك اإج��راءات جدي��ة م��ن قبل 

ال�سلطة الفل�سطينية الإزالة اال�ستيطان".

اأم��ام  عبا���س  خط��اب  اأن  اإىل  قا�س��م  واأ�س��ار 
اجلمعي��ة العمومي��ة ل���م املتح��دة يف دورته��ا 
االأمم  يف  قنبل��ة  باإلق��اء  توع��د  "70" ال��ذي 
ال  ف�سفا�س��ة  عب��ارات  األق��ى  لكن��ه  املتح��دة، 
قيم��ة لها عل��ى ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة، قائً�: 
البن��د املتعل��ق ب��ان ال�سلطة ال ميكنه��ا ا�ستمرار 
االلتزام باالتفاقيات مع االحت�ل االإ�سرائيلي 
ف�سفا�س وغر حمدد باأوق��ات زمانية لتفعيله، 
ومل ي�س��ع خط��ة وطني��ة كامل��ة ح��ول ماهي��ة 

اخلطوات القادمة.
عبا���س  لكلم��ة  ال�سيا�س��ي  تو�سيف��ه  واأختت��م 
املتوقع��ة الي��وم قائ���:" احلال��ة الفل�سطينية 
لي�س��ت بحاجة للتباك��ي اأمام الهيئ��ات االأممية 
والدولي��ة، ولكنه��ا بحاج��ة اإىل ا�سراتيجي��ة 
وطني��ة حترري��ة، ولي�س��ت خطاب��ات و�سعارات 

ف�سفا�سة ال قيمة لها".
وحول امل�ساحلة الوطنية اأكد قا�سم اأن جماعة 
الوطنية خوفًا  للم�ساحلة  "اأو�سل��و" ال ي�سعون 
عل��ى م�ساحله��م �سواء مب��ا يخ�س الق��رار واملال 
وي�سع��ون للحف��اظ عليهم��ا، م�س��ددًا اأن اأف�س��ل 
تق��دمي  ه��و  ال�سلط��ة  رئي���س  يقدمه��ا  خدم��ة 

ا�ستقالته النتهاء واليته.

االستجابة للضغوط األمريكية
الكاتب املحل��ل ال�سيا�سي حم�س��ن اأبو رم�سان 

ق��ال اإن خط��اب اأب��و مازن ل��ن ياأت��ي بجديد 
الفل�سطيني��ة،  للرواي��ة  تك��رار  و�سيك��ون 
موؤكدًا اأن توج��ه "عبا�س" ل�أم املتحدة جاء 

ا�ستجابًة لل�سغوطات االأمريكية.
اأو�س��ح اأبو رم�سان "لل��راأي" اأن ما يهم عبا�س 
يف هذه املرحلة هو ق��رار االإدارة االأمريكية 
حل��ل الدولت��ن معل��ً� بذلك بوج��ود تراجع 
ل��دي االإدارة والت��ي نقل��ت موقفه��ا لل�سلط��ة 
الزي��ارة  م�ست�ساريه��ا يف  ع��رب  الفل�سطيني��ة 

االأخرة ل�أرا�سي الفل�سطينية.
وق��ال:" اله��دف الرئي�س��ي عن��د عبا���س هو 
التاأكيد على املواقف الفل�سطينية، خ�سو�سا 
مب��داأ حل الدولتن عل��ى حدود عام 1967، 
كاف��ة،  اال�ستيطاني��ة  الن�ساط��ات  ووق��ف 
الدولي��ة  ال�سرعي��ة  ق��رارات  عل��ى  م�س��ددا 
ذات الع�ق��ة والتفاهم��ات املوقع��ة، وخطة 
خريطة الطريق ومبادرة ال�س�م العربية".

لل�سغ��وط  ا�ستج��اب  عبا���س  اأن  وذك��ر 
االأمريكي��ة بعدم التوج��ه ملحكمة اجلنايات 
الدولي��ة والقان��ون ال��دويل ل�سال��ح الرهان 
من جديد باإحياء االإدارة االأمريكية عملية 
ال�س���م واملفاو�س��ات من جديد ب��ن ال�سلطة 

الفل�سطينية واالحت�ل االإ�سرائيلي.
الرئا�س��ة  با�س��م  الر�سم��ي  الناط��ق  وكان 
الفل�سطيني��ة نبي��ل اأب��و ردين��ة، اإن خط��اب 

اجلمعي��ة  اأم��ام  عبا���س،  حمم��ود  الرئي���س 
العام��ة ل���أمم املتحدة م�س��اء ي��وم االأربعاء 
املقب��ل، �سيك��ون هاما ويحدد مع��امل املرحلة 

القادمة.
واأ�س��اف اأب��و ردين��ة يف ت�سريح �سحف��ي، اأن 
زيارة الرئي�س اإىل نيويورك ت�سمل حمورين، 
االأول: �سيكون خطابه اأمام اجلمعية العامة 
ل���أمم املتحدة، والث��اين: اللقاء مع الرئي�س 
االأمريك��ي دونالد ترام��ب وم�ستقبل اجلهود 

االأمريكية يف املنطقة.
واأك��د اأن الرئي���س عبا���س يحم��ل مع��ه اإىل 
العرب��ي   - الفل�سطين��ي  "املوق��ف  نيوي��ورك 
الثابت ب�سرورة قيام دولة على حدود العام 
1967، واالإجناز االأكرب الذى حتقق يف 29 
نوفم��رب 2012 بقب��ول فل�سط��ن دول��ة على 
حدود 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية".
الرئا�س��ة،  با�س��م  الر�سم��ي  الناط��ق  وج��دد 
التاأكي��د عل��ى املوق��ف الفل�سطين��ي الثاب��ت 
ب��اأن "ال دول��ة موؤقتة وال دول��ة يف غزة دون 
ال�سف��ة الغربي��ة والقد���س، وال دول��ة ب��� 
ح��دود، وال حكم ذاتي �سي��ق اأو مو�سع واإمنا 
ح��دود  عل��ى  �سي��ادة  وذات  م�ستقل��ة  دول��ة 
عليه��ا"  باأ�س��ره  الع��امل  اأجم��ع  كم��ا   1967
اأن املوق��ف الفل�سطين��ي ه��ذا  م�س��ددا عل��ى 

مدعوم عربيا ودوليا.

العميد أبو بطيحان: تقدٌم ملحوظ في البرامج 
والمشاريع اإلصالحية المقدمة للنزالء

ندعو المؤسسات المعنية للمساهمة في تعزيز الجوانب 
المهنية في عملية تأهيل النزالء

لن يتعدى بضع مطالب قليلة ال تسمن وال تغني من جوع

محللون :خطاب عباس لن يقدم شيء جديد للقضية الفلسطينية
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غزة -الراأي
االت�س��االت  وزارة  اأعلن��ت 
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات انه��ا وا�سلت 
خ�ل �سهر اأغ�سط�س املا�سي جهودها 
احلثيث��ة الهادفة لتطوي��ر قطاعات 
املتمثل��ة يف الربي��د  الث���ث   عمله��ا 
واالت�س��االت وتكنولوجي��ا املعلومات 
موؤ�س�س��ات  م��ع  الع�ق��ات  وتعزي��ز 
�س��كاوى  ومتابع��ة  املحل��ي  املجتم��ع 
املواطن��ن يف جم��االت عم��ل الوزارة  

وحلها .
الع�قات اخلارجية والت�سبيك

له��ا   تقري��ر  يف   ال��وزارة  وقال��ت 
ح��ول اأب��رز اجنازاته��ا خ���ل �سه��ر 
اغ�سط���س /اآب  املن�س��رم اإنها �ساركن  
يف  معر���س م�ساري��ع التخ��رج لق�س��م 
تكنولوجيا املعلوم��ات وجمموعة من 
اجلامعي��ة  بالكلي��ة  االخت�سا�س��ات  

للعلوم التطبيقية .
وذك��ر التقري��ر اأن وف��دًا م��ن الوزارة 
التق��ى ادارة اإحت��اد �س��ركات اأنظمة 
)بيت��ا(  الفل�سطيني��ة  املعلوم��ات 
القط��اع  ب��ن  الع�ق��ات  لتعزي��ز 

احلكوم��ي والقط��اع اخلا�س مبا يخ��دم تطوير 
قطاع تكنولوجيا املعلومات .

وب��ن التقرير انه مت عقد ور�س��ة عمل خا�سة 
اآلي��ة التعامل مع نظام اإدارة ال�سكاوى وبح�سور 
مندوب��ي وح��دات ال�س��كاوى يف كاف��ة الدوائ��ر 

احلكومية.
ويف اإط��ار حر���س ال��وزارة عل��ى  حتقي��ق ر�س��ا 
املواط��ن جتاه خدمات االت�ساالت وتكنولوجيا 
املعلومات، مت��ت املتابعة مع بالتل وجوال ب�ساأن 

االإجراءات املتبعة ملعاجلة �سكاوى امل�سركن.

قطاع البريد
وح��ول اأب��رز االإجن��ازات واالإح�سائي��ات الت��ي 
تتعل��ق بالربيد ذكر التقري��ر اأن عدد معام�ت 
املقبو�س��ات م��ن مكات��ب الربي��د بلغ��ت الربيد 
)13،418( معامل��ة، و بلغ��ت معام���ت �س��رف 
الرواتب )23،867( معاملة، و بلغت معام�ت 

امل�سحوبات )6،231( معاملة.
وب��ن التقري��ر اأن ع��دد امل�سرك��ن اجل��دد يف 
ال�س��داد االآيل للكهرب��اء )36( م�ستفيدا ، كما 
و بل��غ ع��دد امل�سركن اجل��دد يف ال�سداد االآيل 

للبلديات )506( م�ستفيدين .
و بل��غ ع��دد البعائ��ث الربيدية ال��واردة الرزم 
وارد   )  903( كالت��ايل   )3،259( والط��رود  
 160 2226 (وارد خارج��ي و)  ، و )  داخل��ي 
(�سنادي��ق وبل��غ ع��دد الربيد الورق��ي  امل�سجل 
وارد) 344(  وال�س��ادر  ) 330 (  و بل��غ ع��دد 
البعائ��ث الربيدي��ة الورقية  العادي��ة الواردة 
)1128( وال�س��ادرة )1110 ( فيم��ا بلغ عدد 
املوظفن الذين ح�سل��وا على خلو طرف )57( 

�سخ�س.

قطاع االتصاالت
االح�سائي��ات  و  االجن��ازات  اأب��رز  وح��ول 
الت��ي تتعل��ق بقط��اع االت�س��االت "الراخي�س 
وال��رددات واالإر�س��ال" منح موافق��ات خلدمة 

الهاتف املحمول باإجمايل عدد )11(.
وذكر التقرير انه متت  معاجلة طلبات خدمات 

الهاتف املحمول عدد )5( كما مت  اجراء عدد 
من زي��ارات تتعل��ق بخدم��ات الهات��ف املحمول 

عدد )11(.
و اأو�س��ح التقري��ر ان��ه مت اإعط��اء موافقة على  
تعدي��ل حمط��ة ار�س��ال خلوية )ج��وال( عدد 
)2( و اعط��اء املوافق��ة عل��ى اإن�س��اء حمط��ة 
ار�س��ال خلوي��ة )ج��وال( ع��دد )1( و اعط��اء 
املوافق��ة عل��ى ان�س��اء حمط��ة ار�س��ال خلوي��ة 
)الوطني��ة( ع��دد )7( حمط��ات  ، كما مت منح 
�سه��ادة اعتماد �سهادة اعتم��اد النوع )املوافقة 
النوعي��ة( )2( و منوذج اعتماد رخ�سة  جتارة 

اجهزة ات�ساالت �سلكية وال �سلكية )2(.

قطاع تكنولوجيا المعلومات
وفيما يتعل��ق باأبرز االجن��ازات واالإح�سائيات 
الت��ي تتعلق بقط��اع تكنولوجي��ا املعلومات  قال 
التقرير انه مت عقد اجتماع  عقد اجتماع عمل 
م��ع االدارة العام��ة للتاأم��ن ال�سح��ي يف وزارة 
ال�سحة ملتابعة توف��ر بيانات حكومية خا�سة 
عق��د  ومت  ال�سح��ي،  التاأم��ن  ا�س��دار  بنظ��ام 
ور�سة عمل ل�سرح نظام املرا�س�ت االإلكرونية 
ملوظف��ي  اخلارجي��ة  وموظف��ي �سلط��ة ج��ودة 

البيئة.
وب��ن التقرير انه مت امل�ساركة يف جلنة تطوير 
منظومة العم��ل االلكروين يف �سلطة االرا�سي 
و جلن��ة تطوير نظام مركزي خا�س بال�سرائب 
و لق��اء العمل اخلا�س حتديد احتياجات وزارة 
الب�سري��ة  امل��وارد  م��ن  التنمي��ة االجتماعي��ة 

الفنية والذي نظمه ديوان املوظفن العام.
كم��ا مت عق��د اجتماع عم��ل م��ع االدارة العامة 
للربي��د ملناق�س��ة تطوير نظ��ام حمو�سب خا�س 
بالطواب��ع الربيدية و عق��د لقاء تدريبي عدد 
يف  ال�س��كاوى  وح��دات  وم�س��وؤويل  ملندوب��ي   5
الدوائر احلكومية لتدريبهم وب�سكل عمل على 

ا�ستخدام نظام اإدارة ال�سكاوى املركزي.
  كم��ا و�س��ح التقرير انه مت عق��د اجتماع عمل 
بالتعاون م��ع االدارة العامة لل��رددات لعر�س 
حمط��ات  اإدارة  نظ��ام  م��ن  اجلدي��د  االإ�س��دار 
الهات��ف املحم��ول وبح�سور من��دوب عن �سركة 

ج��وال و�سركة الوطني��ة و عق��د اجتماع عمل 
بالتعاون م��ع االدارة العامة لل��رددات لعر�س 
حمط��ات  اإدارة  نظ��ام  م��ن  اجلدي��د  اال�س��دار 
الهاتف املحمول خا���س مبندوبي �سلطة جودة 
البيئ��ة و امل�سارك��ة يف اجتم��اع عم��ل نظمت��ه 
وزارة النق��ل واملوا�س���ت يه��دف اىل  تطوي��ر 
اآلي��ات �س��داد املخالف��ات املروري��ة وربطه��ا مع 
نظ��ام الراخي���س و امل�سارك��ة يف اجتماع��ات 
اللجن��ة اخلا�سة بتطوير نظ��ام مركزي خا�س 
االقت�س��اد  وزارة  تراأ�سه��ا  والت��ي  بال�سرائ��ب، 

الوطني.

 الخدمات االلكترونية
و اأو�س��ح التقرير ان��ه مت  اال�ستمرار يف تقدمي 
الدع��م الفن��ي  لنظ��ام الت�سجي��ل االلك��روين 
متابع��ة  و  النظ��ام  ت�سغي��ل  ومتابع��ة  املوح��د 
تق��دمي الدع��م الفن��ي للخدم��ات و االأنظم��ة 
االلكروني��ة م��ن خ���ل نظ��ام الدع��م الفن��ي 
املرك��زي  و متابع��ة خدم��ة ت�سجي��ل اخلدمات 
االإلكروني��ة احلكومية وتق��دمي الدعم الفني 
خا���س  تطبي��ق  تطوي��ر  متابع��ة  و  للخدم��ة 
باخلدم��ات الربيدية االلكروني��ة "بنكي اون 
الي��ن" على االأجه��زة الذكي��ة العامل��ة بنظام 
"مكتب��ي"  خدم��ة  متابع��ة   و  "االندروي��د"  
واخلا�سة باالإ�س��دار اجلديد لبوابة اخلدمات 
متابع��ة  و  االت�س��االت   ل��وزارة  االلكروني��ة 
اإج��راء بع���س التعدي���ت عل��ى خدم��ة اإدارة 

دليل املعام�ت احلكومي االإلكروين.

 البرامج والتطبيقات
ومت��ت متابع��ة ت�سغي��ل برنام��ج اإدارة الر�سائل 
وموؤ�س�س��ة  وزارة   يف37  "را�س��ل"  احلكوم��ي 
لكاف��ة  الفن��ي  الدع��م  وتق��دمي  حكومي��ة 
امل�ستخدم��ن، حيث بلغ عدد الر�سائل الق�سرة 
 683،508 ح��وايل    النظ��ام  م��ن  ال�س��ادرة 

ر�سالة.
كما ذك��ر التقرير انه مت متابع��ة ت�سغيل نظام 
البعائ��ث الربيدي��ة يف االدارة العام��ة للربي��د 

العملي��ات  كاف��ة  ب��اإدارة  واخلا���س 
والط��رود  بالبعائ��ث  اخلا�س��ة 
الربيدي��ة، حي��ث بلغ ع��دد البعائث 
النظ��ام  عل��ى  امل�سجل��ة  الربيدي��ة 
2،893 بعيث��ه. ومت متابعة ت�سغيل  
واخلا���س  الع��ديل  ال�سج��ل  نظ��ام 
بوزارة الع��دل وتقدمي الدعم الفني 

للنظام.
ومت اإط���ق االإ�سدار الثاين من نظام 
ترخي���س حمطات الهات��ف املحمول، 
ال��رددي  الطي��ف  نظ��ام  وبرنام��ج 
ومت االإع���ن ع��ن اإط���ق االإ�س��دار 
الث��اين تطبي��ق "بري��دي" واخلا�س 
باال�ستع���م ع��ن البعائ��ث الربيدية 
م�ست��ودع  عل��ى  ون�س��ره  للمواطن��ن، 

.Google Play التطبيقات
متابع��ة  مت��ت  ان��ه  التقري��ر  وذك��ر 
ت�سغي��ل اال�س��دار الث��اين م��ن نظ��ام 
احلكومي��ة"   ال�سبك��ة  "اإدارة 
وبالتع��اون م��ع احلا�س��وب احلكومي، 
و متابع��ة ت�سغي��ل الن�سخ��ة الثاني��ة 
م��ن نظام �س��وؤون املوظف��ن القيا�سي،  
26 وزارة وموؤ�س�س��ة حكومي��ة و  يف  
متابعة ت�سغيل نظام املرا�س�ت االإدارية يف 17 
وزارة وموؤ�س�س��ة حكومي��ة ومتابع��ة عمل نظام 

بنك الربيد.
ومت متابع��ة الطلب��ات االلكرونية املقدمة من 
خ���ل نظ��ام املعام���ت ال�سريع��ة با�ستخ��دام 
الر�سائ��ل الق�س��رة من خ�ل الرق��م املخ�س�س 
نظام اجلمعيات  ت�سغيل  متابع��ة  37037 كما 
امل�ساري��ع  نظ��ام  اال�سكاني��ة ومتابع��ة تطوي��ر 
الريادي��ة املحو�س��ب وكذل��ك متابع��ة ت�سغي��ل 
خدم��ة ت�سدي��د فوات��ر االت�س��االت ومتابع��ة 

عملية الت�سديد.

الحاسوب الحكومي
وذك��ر  التقري��ر  ان��ه  مت امل�سارك��ة يف جلن��ة 
متابع��ة  تطوير  مكاتب الربي��د ، وامل�ساركة يف 
جلنة تقييم االحتياج��ات الراأ�سمالية للوزارة 
ومرافقه��ا ل�سن��ة 2017 و متابع��ة العمل على 

نظام مراقبة ال�سبكة.
وب��ن التقري��ر ان��ه مت تق��دمي الدع��م الفن��ي 
ملطوري املواقع احلكومية وامل�ست�سافة يف مركز 
احلا�سوب احلكومي وملن�سقي ال�سبكة احلكومية 

بخ�سو�س الو�سول اإىل خدمات االنرنت.

خدمات الجمهور
وذك��ر التقري��ر ان��ه مت معاجل��ة ع��دد معاجلة 
عدد )16( �سكوى من خ�ل منظومة ال�سكاوي 
واال�ستف�س��ار م��ن خ���ل االت�سال عل��ى الرقم 
احل�س��ور  خ���ل  م��ن  اأو   102-101-1800
املبا�س��ر ملركز خدمات اجلمه��ور عدد املعام�ت 

الواردة ملركز خدمات اجلمهور )1750(.
كما مت تقدمي ن�سائح واإر�سادات فنية يف جمال 
االت�س��االت ونقل البيانات ع��دد )3( ومتابعة 
ور�س��د م�حظ��ات خلدم��ات الهات��ف املحم��ول 

عدد )1(.
واأ�س��درت ال��وزارة تقري��ر الربع الث��اين حول 
موؤ�س��رات االنرن��ت يف غ��زة والذي ب��ن زيادة 
ع��دد م�سرك��ي االنرنت بن�سب��ة %16 و�سعة 

االنرنت بن�سبة 32% .

غزة- الراأي
املقاوم��ة  تق��وم  اأن  املان��ع  م��ا 
الفل�سطيني��ة يف قطاع غزة بتنظيم 
رحل��ة �س��واء مو�سع��ة ت�س��م جن��ود 
املاأ�سوري��ن  االإ�سرائيل��ي  الع��دو 
لديه��ا، ت�سمل اأي�سا فق��رات �سباحة 
وتعر���س الأ�سع��ة ال�سم���س، خا�س��ة 
اأنه��ا �ستعيده��م اإىل زنازينهم لفرة 
طويلة يف ظل تعنت نتنياهو ورف�سه 
الإمت��ام �سفق��ة تب��ادل تعيدهم اإىل 

اأهلهم.
حلق��ت طائ��رات اال�ستط���ع ب�سكل 
مكثف طيلة اأيام عيد االأ�سحى، مما 
جعل ذلك االأم��ر حمط �سخرية من 
قب��ل الغزي��ن، الذي��ن تن��دروا على 

ذل��ك بالقول "الزنان��ات بتبحث عن 
اجلنود بتفك��ر املقاومة بدها تعمل 

لهم رحلة �سوي مثل �ساليط".
اآالف العائ���ت الفل�سطينية اأ�سعلت 
النار، ومئات ال�سباب نظموا رح�ت 
ا�ستجم��ام، تخلله��ا عملي��ات �س��واء 
للح��وم عي��د االأ�سحى املب��ارك، مما 
�سّع��ب عل��ى العدو ال�سهي��وين مهمة 
املراقبة وحتديد اأي هذه الرح�ت 
كان��ت ت�سم جنودها الذين تاأ�سرهم 

املقاومة يف قطاع غزة.
الت��ي  اللح��وم  كمي��ة  وحل�س��اب 
الت��ي  ال�س��واء  رحل��ة  حتتاجه��ا 
�سين�سم اإليها اجلن��ود املاأ�سورين، لو 
فر�سنا اأن ال�سخ���س الواحد يكفيه 

ن�س��ف كيلو، وع��دد جن��ود العدو 4 
تفرق��ة  عنهم.وب��دون  اأعل��ن  كم��ا 

عن�سري��ة ب��ن �س��اوؤول ومنغي�ست��و 
يف كمي��ة اللحم املمن��وح لهما، فاإنهم 

يحتاجون اإىل 2 كيلو من اللحم.
ول�حتياط حت�سب��ا لوجود اآخرين 
ت�سبح الكمية 3 كيلو، وبوجود عدد 
م��ن املقاومن معهم م��ن وحدة الظل 
الق�سامي��ة ميك��ن االفرا���س باأن 6 
كيل��و م��ن اللح��م تكفي الإمت��ام هذه 

الرحلة على اأكمل وجه.
بدورها تقوم وحدة الظل الق�سامية 
به��ذه املهم��ة ب�س��كل حم��رف، بع��د 
االحتف��اظ  يف  ال�سابق��ة  جتربته��ا 
ال��ذي  �سالي��ط  جلع��اد  باجلن��دي 
اأفرج��ت عنه جراء �سفق��ة تبادل، 
وه��ي الوحدة الت��ي تتمت��ع ب�سرية 

تامة وخربة جيدة يف عملها.
ويف اجله��ة االأخرى من ه��ذا امل�سهد 
االفرا�س��ي، ال ميكن ن�سي��ان معاناة 
�سج��ون  يف  الفل�سطيني��ن  االأ�س��رى 
اأدن��ى  دون  االإ�سرائيل��ي  الع��دو 
مقوم��ات احلي��اة، ومبنعم م��ن زيارة 
الت��ي  العقوب��ات  وم��ن  اأهاليه��م، 
ال�سج��ون  اإدارة  عليه��م  تفر�سه��ا 
االنف��رادي  والع��زل  االإ�سرائيلي��ة، 

وغره من العقوبات.
اأن  الوحي��د  االأ�س��رى  يبق��ى ع��زاء 
اأن  م��ن  باأق��ل  تقب��ل  ل��ن  املقاوم��ة 
يخرجوا لينعم��وا بحريتهم قبل اأن 
يعلن العدو ع��ن م�سر اأي من هوؤالء 

اجلنود املاأ�سورين لديها.

رام اهلل- الراأي
�سحب��ت حرك��ة "حما���س" الذريعة م��ن حركة فتح 
اال�ستجاب��ة  خ���ل  م��ن  الفل�سطيني��ة  وال�سلط��ة 
خلط��وة ح��ل اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة والت��ي 
طال��ب الكث��رون بحله��ا م��ن اأج��ل اإمت��ام امل�ساحل��ة 
الفل�سطيني��ة ويف مقدمته��م حرك��ة فت��ح وال�سلط��ة 
واملوؤ�س�س��ات  الف�سائ��ل  م��ن  وع��دد  الفل�سطيني��ة 

الفل�سطينية وغرهم.
تلويح��اٌت كث��رٌة اأُث��رت �سابق��ا ب��اأن ق��رار ا�ست���م 

حكوم��ة "الوف��اق" مرتبط بح��ل اللجن��ة االإدارية 
احلكومي��ة، واأن احلكومة �ست�س��ل اإىل غزة يف اليوم 

التايل من االإع�ن عن تلك اخلطوة.
وم��ن بن تل��ك التلويحات؛ الت�سريح ال��ذي اأدىل به 
ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة وم�س��وؤول مل��ف امل�ساحل��ة 
يف حرك��ة فت��ح ع��زام االأحمد وال��ذي ق��ال: "ِحّلوا 
اللجن��ة االإدارية وبعدها ب�ساع��ات ت�ستلم احلكومة 
يف  احل��ال  ه��و  كم��ا  طبيع��ي  ب�س��كل  القط��اع  اإدارة 
اللجن��ة  ح��ل  عل��ى  م�س��ت  اأي��ام  �سبع��ُة  ال�سف��ة". 

اأه��ايل قط��اع غ��زة  االإداري��ة احلكومي��ة وم��ا زال 
ينتظ��رون اخلط��وة املقابلة الت��ي �ستخطوها حركة 
فت��ح وال�سلط��ة الفل�سطينية جت��اه امل�ساحلة واإمتام 
م�ستحقاته��ا. ع�س��ُر عقب��ات يف انتظ��ار فكفكتها بعد 
حل اللجنة االإدارية احلكومية يف غزة، يف مقدمتها 
اإلغ��اء ق��رارات واإج��راءات رئي���س ال�سلط��ة حممود 
عبا���س العقابية �سد غزة، و�س��رف رواتب املوظفن 

بامل�ساواة بن موظفي غزة وال�سفة.
وي�س��اف اإىل ذلك اإع��ادة الرواتب املوقوفة وخا�سة 

روات��ب االأ�س��رى واملحررين واجلرح��ى، واإلغاء قرار 
التقاع��د املبك��ر الق�س��ري للموظف��ن، ورف��ع احلظر 

واحلجب عن املواقع االلكرونية املحجوبة.
كم��ا وينتظ��ر اأه��ايل غزة حتوي��ل االأم��وال ال�زمة 
لوق��ود كهرب��اء غ��زة، ورف��ع احلظ��ر عن فت��ح معرب 
رفح اأم��ام حركة املواطن��ن، وا�ستئن��اف التحوي�ت 
الطبية الع�جية، ومبا�سرة احلكومة عملها والقيام 
بواجباتها ف��ورًا، ووقف االعتقال ال�سيا�سي واإط�ق 

�سراح املعتقلن ال�سيا�سين.

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تصدر تقريرًا 
بأبرز إنجازاتها خالل شهر أغسطس الماضي

10 عقبات تنتظر الحل بعد حل اللجنة اإلدارية في غزة!

رحلة شواء موسعة نظمتها وحدة الظل القسامية
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ت�سعى العديد م��ن الوفود العربية لفتح 
قن��وات ات�س��ال مبا�س��رة وتطبيعية مع 
االحت���ل االإ�سرائيل��ي وتب��ذل جه��ودا 
كب��رة من اأجل ار�سائها ب�ستى الو�سائل، 
اإال اأن اجلدي��د ه��ي الع�ق��ات ال�سري��ة 
لبع���س ال��دول اخلليجي��ة والت��ي بداأت 
تخرج لل�سطح رغ��م البعد اجلغرايف عن 

االحت�ل.
ويبدو اأن الق�سي��ة الفل�سطينية مل تعد 
يف مقدمة اهتمام ال�سعوب العربية التي 
كان��ت تعت��رب االحت���ل ع��دوا م�سركا 
له��ا، وظهر ذلك جليا م��ن خ�ل التحول 

يف اخلطابات ال�سيا�سية العربية. 

التطبيع العربي..أسبابه
ويوؤك��د املحل��ل ال�سيا�س��ي اإياد ج��رب، اأن 
التطبيع مع ا�سرائيل اأمرا لي�س بجديد، 
وقد جنح االحت���ل يف فتح ع�قات مع 
العدي��د من ال��دول العربية لك��ن اأغلبها 
اأن  االآن  واجلدي��د  �س��ري،  ب�س��كل  كان 
االحت���ل ي�سع��ى لتح��ول ال�س��ري اإىل 

العلن.
ووف��ق ما ذكره ج��رب يف حديث��ه للراأي، 
فاإن من اأهم االأ�سب��اب التي تدفع الدول 
العربي��ة للتطبي��ع مع اإ�سرائي��ل، هي اأن 
ال��دول  انفت��اح  بواب��ة  االأخ��رة متث��ل 
العربي��ة عل��ى الع��امل الغرب��ي، كم��ا اأن 
بع���س ال��دول االإقليمية كاإي��ران دفعت 
العدي��د من ال��دول اخلليجي��ة للدخول 
يف ع�قات حتالف م��ع اإ�سرائيل خا�سًة 
بع��د جت��اوز اإي��ران حل��دود اجلغرافي��ا 

وو�سولها اإىل قلب العامل ال�ُسني.
واإىل جان��ب االأ�سب��اب ال�سابق��ة، فاإن��ه 
مل يع��د هن��اك راأي عام عرب��ي �ساغط 
عل��ى االأنظم��ة العربي��ة الأن الفو�س��ى 
العرب��ي  الربي��ع  ث��ورات  الت��ي خلفته��ا 
ا�ستغلته��ا االأنظم��ة لقم��ع �سعوبها، وقد 

�ساعدته��ا اإ�سرائي��ل عل��ى ذل��ك، االأم��ر 
الذي ح��ول اإ�سرائيل م��ن �سديق لبع�س 

هذه االأنظمة اإىل حليف.
التطبي��ع  ذل��ك  بتاأث��ر  يتعل��ق  وفيم��ا 
عل��ى ا�سرائي��ل، يقول ج��رب:" بالن�سبة 
الإ�سرائي��ل فه��ي معني��ة بن�س��ج ع�قات 
تعاوني��ة م��ع كاف��ة دول املنطق��ة، الأنها 
حماط��ة باأك��رث م��ن 300 ملي��ون عربي 
وه��ي ال تريد حميط مع��ادي، وال تريد 
اأن تكون منب��وذة من حميطها"، م�ستدال 
بت�سريح��ات رئي���س حكوم��ة االحت�ل 
بنيامن نتنياهو االأخرة حول ع�قات 
التحالف م��ع العديد من الدول العربية 

.
وي�سيف:" االنفتاح بالن�سبة الإ�سرائيل 
الكث��ر  �سيمنحه��ا  املنطق��ة  دول  عل��ى 
حرك��ة  ت�سهي��ل  اأهمه��ا  املمي��زات،  م��ن 
التج��ارة ع��رب خطوط امل�ح��ة ال�سيما 
البح��ر االأحم��ر وقن��اة ال�سوي���س، كم��ا 
دول��ة منتج��ة ومتقدم��ة  اإ�سرائي��ل  اأن 
تكنولوجي��ا ويهمه��ا ا�ستغ���ل االأ�سواق 

العربية".
ع��دة  يف  تفاخ��ر  ق��د  نتنياه��و  وكان 
ب��ن  القائم��ة  بالع�ق��ات  لقائ���ت 
حكومته ودول عديدة يف املنطقة، وقال 
اإن "انق�ًب��ا ح��دث يف ع�قتن��ا مع دول 
عربي��ة مهمة"، م�سيًف��ا اأن "هذه الدول 
العربية �سارت تفهم اأن اإ�سرائيل لي�ست 
ع��دًوا، واإمن��ا حلي��ف و�سن��د يف مواجهة 
ت�ساع��د اأخط��ار االإ�س���م املتطرف على 
�ساكلة تنظيم الدولة االإ�س�مية"، على 

حد تعبره.

واقع الضفة مختلف
وبالع��ودة اإىل املحل��ل ال�سيا�س��ي ج��رب، 
وباحلدي��ث ع��ن اإمكانية وج��ود تطبيع 
االحت���ل،  م��ع  الغربي��ة  ال�سف��ة  يف 
ي�ستط��رد حديث��ه قائ���:" اإن احلال��ة 

الفل�سطيني��ة خمتلفة الأنن��ا دولة حتت 
الت��ي  ال�سع��وب  اأن  وُيفر���س  احت���ل، 
تخ�س��ع ل�حت�ل اأنها مطلوبة منه اأمام 
القانون الدويل وكافة املواثيق الدولية 
واعتمادنا عل��ى املنتج��ات االإ�سرائيلية 
اأمر طبيعي"، مو�سحا اأنه يجب التفرقة 
والتع��اون  االقت�س��ادي  التعام��ل  ب��ن 
املتعل��ق باالأم��ور احلياتي��ة والتطبي��ع، 
فامل�ساركة يف موؤمترات �سهيونية وبع�س 
االأن�سط��ة الثقافية واالجتماعية الذي 
ي�سع��ى االحت���ل له��ا ويرك��ز عليها مع 
�س��كان ال�سفة الغربي��ة هدفها االنتقال 

اإىل م�ستوى التطبيع.
وي��رى جرب اأن هناك ف��رق بن التن�سيق 
م��ا  وه��ذا  واالأم��ور احلياتي��ة،  االأمن��ي 
االأم��ور  واأن  جتاهل��ه،  البع���س  يح��اول 
املتعلق��ة بالو�سع املعي�سي ل�سكان ال�سفة 
الغربية من �س��راء منتجات اإ�سرائيلية، 
وت�سهيل حرك��ة التنقل لل�س��كان االأمور 
وغره��ا  ال�سح��ي  بالو�س��ع  املتعلق��ة 
كفلها اتفاق باري���س االقت�سادي امللحق 
تب��ادل  اأم��ا   ،1994 اأو�سل��و  التف��اق 
رج��ال  وم�حق��ة  االأمني��ة  املعلوم��ات 
املقاوم��ة وغره��ا من ه��ذه املظاهر رمبا 
تتجاوز م�ساألة التطبيع، وذلك على حد 

تعبره.

مؤامرة صهيونية
واملحل��ل  الكات��ب  يعتق��د  جهت��ه  م��ن 
ال�سيا�س��ي نا�سر الياف��اوي، اأن املتغرات 
ناحي��ة  م��ن  واالإقليمي��ة  الدولي��ة 
والثورات املخملي��ة التى ر�سمها وحرفها 
له��ا  كان  العرب��ي،  الربي��ع  مهند�س��و 
ال��دول العربي��ة  اإدراك بع���س  دورا يف 
وخا�س��ة اخلليجية بعد جم��يء ترامب 
عرو�سه��م  اأن  االأمريكي��ة-  للرئا�س��ة 
ق��د اهت��زت، واأن هن��اك خط��ر حقيقي 
داهم ممتلكاتهم ت��ارة مبوؤ�س�سات ثورية 

تغرية وتارة با�سم داع�س.
واأك��د الياف��اوي يف حدي��ث لل��راأي، اأن��ه 
م��ن  خبيث��ة  وروؤى  ا�ست�س��ارات  وبع��د 
خ��رباء يهود يحملون جن�سيات اأوروبية 
واأمريكية وح��د هوؤالء من حكام العرب 
ب��اأن املخ��رج الوحي��د الإنق��اذ ممالكه��م 
االحت���ل،  م��ع  التطبي��ع  ه��و  اله�س��ة 
مو�سح��ا اأن املخطط ال�سهيون��ى املتمثل 
بنظرية من النيل اإىل الفرات قد جنح، 
وبه��ذا التطبي��ع �سياأخ��ذ ف��ى البداي��ة 
اإىل  ينعط��ف  ث��م  اقت�سادي��ة  مناح��ي 

مناحي ثقافية، على حد قوله.
عل��ى  العرب��ي  التطبي��ع  تاأث��ر  وح��ول 
الق�سية الفل�سطينية وتراجع االهتمام 
به��ا، يق��ول الياف��اوي:" عل��ى ال�سعي��د 
العربي �ستك��ون اإ�سرائيل هى امل�ستفيدة 
و�ستتغول فى املنطق��ة العربية، وبذلك 
برنان��د  ال�سهيوني��ان  موؤام��رة  تتحق��ق 
اأن  اإىل  م�س��را  �س��ارب"،  وج��ن  ليف��ي 
عل��ى  �سلب��ا  ينعك���س  �س��وف  التطبي��ع 
م�ستقب��ل الق�سي��ة الفل�سطيني��ة ب�سبب 
وان�سغ��ال  العربي��ة  احلا�سن��ة  غي��اب 
م��ن  الداخلي��ة  االأو�س��اع  ف��ى  الع��رب 
ناحية، وا�ستمرار موج��ة التطبيع التى 
اأخ��رى،  ناحي��ة  م��ن  الع��رب  اجتاح��ت 
حم��ذرا يف ال�سياق ذاته م��ن اأن االأخطر 
م��ن ذل��ك ه��و جن��اح املخط��ط القا�س��ى 
االأمنن��ة  فك��ر  م��ن  الق�سي��ة  لتحوي��ل 
اإىل  االأمن��ي  م��ن  اأي  االأق�س��دة"  اىل 

االقت�سادي".

الدور األمريكي
وفيم��ا يتعلق بالزي��ارات العلنية لبع�س 
الدول العربية والتطبيع مع االحت�ل، 
ي��رى الكات��ب واملحل��ل ال�سي�س��اي �سميح 
بع��د  اأت��ت  التطبي��ع  فك��رة  اأن  خل��ف، 
ف�س��ل االأنظمة الوطنية م��ا بعد احلرب 
العاملي��ة الثانية يف حتقيق اأهدافها اأمام 

ا�سرائي��ل عل��ى االأر���س،  اع���ن دول��ة 
واع��راف ال��دول الك��ربى به��ا واأوله��م 
مو�سح��ا  �سابق��ا،  ال�سوفييت��ي  االحت��اد 
بوج��ود  مرتب��ط  ا�سرائي��ل  وج��ود  اأن 
الق��وى امل�سيط��رة عل��ى الع��امل، واأنه مل 
يك��ن يتحقق حلم النظري��ة ال�سهيونية 
عل��ى االأر���س اإال بلوب��ي �سهي��وين ن�سط 
ي�سيط��ر اقت�سادي��ا عل��ى راأ���س امل��ال يف 
اأوروب��ا واأمريكا. ويقول خلف يف حديث 
للراأي:" اإن ما يحدث االآن وب�سكل علني 
مف�سوح لتطبيع مبا�سر مع اال�سرائيلين 
اأت��ى م��ع وج��ود نه��ج جدي��د و�سيا�س��ة 
جدي��دة الأمري��كا بقي��ادة ترام��ب، وما 
ي�س��اع ع��ن �سفق��ة القرن الت��ي حمورها 
م��ا  اأم��ام  املنطق��ة  يف  اأمن��ي  اقت�س��ادي 
يعتربون��ه عدو، يهدد ا�ستقرار االأنظمة 
تبويبه��ا  وكان  اي��ران،  مث��ل  ال�سني��ة 
احلرب املذهبي��ة يف العراق التي كر�سها 

االحت�ل االأمريكي لتلك الدولة ".
ويو�س��ح اأن��ه واأمام نتائ��ج الربي��ع العربي 
ب��ل  االأمريكي��ة  ال�سيا�س��ة  واالرتب��اك يف 
تناق�سه��ا يف املنطق��ة اأدت اىل انهي��ار كثر 
من الدول حي��ث اأ�سبحت دول فا�سلة، وقد 
اأ�س��ار ترامب الأوباما باأن��ه دمر تلك الدول 
مب��ا ي�سمى ال�سرق االو�س��ط اجلديد، ولكن 
يعم��ل ترام��ب وال�سيا�س��ة االمريكية االآن 
عل��ى ا�ستثم��ار تل��ك النتائج لتطوي��ع اأكرث 
تلك االأنظم��ة ال�ستغ�له��ا اقت�ساديا، واأن 
تق��وم بح��روب بالنيابة وبدع��م اخلزانة 
اال�ستثم��ار  وزي��ر  وكان  االأمريكي��ة.  
ال�س��وداين مبارك الفا�سل، ق��د قال:" اإنه 
ال ي��رى مانع��ًا م��ن التطبيع م��ع اإ�سرائيل"، 
الفتًا اإىل اأن الفل�سطينين باعوا اأرا�سيهم، 

واأنهم )بحفروا( لل�سودانين باخلليج.
الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  اإن  واأ�س��اف:" 
اأخرت العامل العرب��ي "جدًا"، وا�ستغلتها 
بع���س االأنظمة العربية ذريعة وتاجرت 

بها، وفق زعمه.

طرق كل األبواب
جل�س��ت ودموعه��ا ت�سق��ط بح��رارة وه��ى ت�س��ع يديه��ا على 
جنينه��ا الذى مل يب�س��ر النور بعد لتحدث��ه بكلمات جمعت 
م��ا بن اخلوف من عدم روؤية والده واأخرى تطمئنه بها باأن 
اهلل لن ي�سيعها حتى لو كلفها االأمر اأن تطرق اأبواب االأنفاق 

هربا من بوابات ال�سجن الكبر " معرب رفح" للقاء زوجها.
كتم��ت اآهاته��ا امللتهبة وبادرت باحلدي��ث": نف�سي بكل قوة 
اأ�سع��ر بحن��ان زوج��ي واأبادل��ه ا�ستياقن��ا ولوعتن��ا بق��دوم 
طفلن��ا الذى طامل��ا ت�سامرنا �سويا عن م��كان مي�ده يف اأفخم 
امل�ست�سفي��ات، ور�سمن��ا خي��وط االحتفال والبهج��ة الأيامه 
االأوىل بن اأح�سان اأهله وجديه الذين يرتقبا قدومه بكل 
�سغ��ف" . ب��ادرت الزوجة ال�سفر م��رات عديدة خ�ل املعرب 
يف كل فتح��ة لكنه��ا ال ت�ستطيع رغ��م اأن ا�سمها م�سجل �سمن 
ك�سوف��ات الداخلي��ة ل�سعوب��ة و�سخامة حج��م امل�سافرين، 

وكرثة احلاالت االن�سانية املدرجة لل�سفر .

مناشدة للجميع
تلوع��ت الزوج��ة يف كل م��رة ت�س��د فيه��ا الرح��ال لل�سف��ر 
والرج��وع لبيتها وزوجه��ا، حيث اأنها نا�س��دت امل�سئولن ومن 
ل��ه �سلطة عل��ى املع��رب لت�سهيل اأمره��ا كونها زوج��ة عالقة، 

وت�سكل حالة ان�ساني��ة �سعبة وطارئة ومهددة بالط�ق من 
قب��ل ال��زوج العاتي الذى لي���س له علم وال دراي��ة بال�سئون 
الدولي��ة واالإدارية بال�سفر وحرية التنقل بن م�سر وغزة 
عل��ى وجه اخل�سو���س، وي�س��ف زوجته بالكاذب��ة ومتعمدة 

الغياب عنه دون اأدنى م�سئولية .
تنهدت وه��ى تلملم اأطراف م�ب�سه��ا ووجهها حممر، معربة 
ع��ن رعب م��ن امل�ستقبل املجه��ول خا�سة بع��د جتاهل الزوج 
لل��رد عل��ى مكاملاته��ا الهاتفي��ة وتهرب��ه م��ن جمي��ع �سبكات 
التوا�س��ل االجتماع��ي لي�سعه��ا يف خان��ة "الي��ك"، تائه��ة 
مع�سوم��ة التفك��ر لتبح��ث ع��ن بدي��ل م��ن اأهل��ه اأو اأقاربه 
ل�ت�س��ال ب��ه لكنه ينف��ي وج��وده ويتن�سل م��ن م�سئولياته 
جتاهها كاأب وزوج عقابا لها على غيابها، وي�سرط وجودها 

خ�ل اأيام واإال تبقى عند اأهلها مدى احلياة .

حق شرعي
ال يعل��م بالغي��ب اإال اهلل �سبحان��ه وتع��اىل، حي��ث جتن��ي 
الزوج��ة وي�ت وم�سق��ة التنقل ح�سي��دة تكالب ومناكفات 
دول ال ذن��ب له��ا اإال انه��ا ام��راأة غزي��ة حمروم��ة احلق��وق 

ال�سرعية التي تنعم بها كافة ن�ساء العامل اأجمع .
مل متتلك الزوجة نف�سها واأجه�ست بالبكاء خوفا على نف�سها 
م��ن ال�سي��اع وتدوينه��ا ب��ن غياهب �سج���ت الط���ق التي 

بات��ت ت�سكل له��ا كابو�س يراوده��ا يف كل دقيقة يف ظل زوج 
ال يعتن��ى بها ويهجرها اإلكروني��ا وروحيا، ويبعد كل البعد 

بعاطفته وقلبه املك�سور .

السفر أو الطالق
و�سع��ت كفيها عل��ى وجهها مناجية ربها ب��اأن ينظر اليها من 
ينب���س �سم��ره  بالرحمة وم��ن له �سلة بت�سهي��ل �سفرها يف 
اأول فتح��ة للمع��رب حتى ال ين��ال منها زوجها بع��د ما اق�سم 
بيم��ن الط���ق يف ح��ال ع��دم ح�سورها خ���ل اأي��ام قليلة 
خا�س��ة اأنها ال متتل��ك املال الوف��ر لعمل تن�سي��ق مبا�سر مع 
م�س��ر خا�سة انها يف حال��ة يرثى لها، وتعي�س اأجواء احلزن 
والغرب��ة و�س��ط اأهلها الذي��ن يعان��ون مذلة ابنته��م املدللة 

التى باتت تبكى لي� ونهارا على ماهية م�سرها املرتقب.
وتتمن��ى اأن ت�س��ع مولودها بن اأح�سان وال��ده ويف بلد اهله 
واأج��داده " القاه��رة " الذين يتن�سلون م��ن واجبهم جتاهه 
ووالدت��ه الت��ي و�سع��ت عل��ى كاهله��ا ال�سف��ر يف اأي حال من 
االحوال وباأي طريقة لتنقذ ما تبقى من حياتها الزوجية. 
ويبق��ى معرب رفح �س�ح ذو حدين يخ��دم ويبني، ويف الوقت 
ذات��ه يه��دم ويعط��ل، بع��د تكد���س ح��االت املر�س��ى وتوتر 
الع�ق��ات الزوجي��ة، وتعطيل احل��االت االن�ساني��ة، وو�سع 

م�سر قطاع غزة بن قب�سة الو�سع الراهن .

معبر رفح يهدد مصير زوجة غزية حامل بشهرها التاسع
غزة- الراأي- هدى اأبو قين�س

االح�سا���س  م�ساع��ر  ج��ل  ت�ست��ت 
باالأمومة، وتبعرثت بن ثنايا العاطفة 
واحلن��ن لل��زوج الغائب املغ��رب ق�سرا 
يف دول��ة اأخرى، حي��ث تبدلت الفرحة 

�سن��وات  م��ن  املنتظ��ر  البك��ر  باجلن��ن 
عمره��ا االأربعيني��ة اإىل لوعة وح�سرة 
واآالم ب�سع��ور الوح��دة وفق��دان ال�سدر 

احلنون .
الن�س��اء  اإح��دى  ه��ي  فتح��ي  اإمي��ان 

العالق��ات يف غزة والبعي��دة عن زوجها 
م��ن اأوائ��ل �سه��ر حمله��ا املرتق��ب من��ذ 
�سنوات عديدة، حاولت خ�لها جاهدة 
اأن ت�ساف��ر ك��ي ت�س��ع جنينها ب��ن يدى 

والديه ولكن دون جدوى .

التطبيع مع االحتالل..غزل عربي يخذل القضية الفلسطينية
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غزة- الراأي
ب��وزارة  القان��وين  امل�ساع��د  اأك��دت 
الداخلي��ة، اإينا�س اأبو النجا ،اأن االإدارة 
العلي��ا ب��وزارة الداخلي��ة ُتعن��ى ب�سمان 
ح�س��ول املواط��ن عل��ى اأف�س��ل اخلدمات 
الرقاب��ة  خ���ل  م��ن  وذل��ك  املقدم��ة،  
االإيجابي��ة امل�ستم��رة عل��ى ج��ودة تلك 
اخلدمات، م�سرًة اإىل اأنها ترفع �سعارات 
الإن�س��اف  واملتابع��ة  والع��دل  احل��زم 

املواطن.
وقال��ت اأب��و النج��ا خ���ل حلق��ة ه��ذا 
االأ�سب��وع م��ن "برنام��ج وثائ��ق ر�سمية" 
عل��ى اأث��ر اإذاع��ة ال��راأي :: "تتوا�س��ل 
وحدة الرقاب��ة الداخلية وال�سكاوى يف 
وزارة الداخلي��ة مع كاف��ة �سرائح اأبناء 
�سعبن��ا ع��رب كاف��ة الو�سائ��ل للتخفي��ف 
م��ن هم��وم املواطن��ن وو�سع حل��ول الأي 
امل�سئولي��ة  م��ن  عالي��ة  ب��روح  م�سكل��ة 
وال�سفافي��ة؛ وَتَتِب��ع وزارة الداخلية يف 
عمله��ا �سيا�سة الباب املفتوح يف ا�ستقبال 

�سكاوى وا�ستف�سارات املواطنن" .
ت�سغ��ل  الت��ي  النج��ا  اأب��و  واأو�سح��ت 
نائ��ب مدي��ر دائ��رة ال�س��كاوى يف وزارة 
دائ��رة  اإن  امل��دين  ال�س��ق   – الداخلي��ة 
ال�س��كاوى ب��وزارة الداخلي��ة تعمل وفقا 
لنظ��ام عمل حم��دد بق��رارات حكومية، 
حي��ث يتم م��ن خ�له��ا تنظي��م الع�قة 
ب��ن دوائر ال�س��كاوى يف ال��وزارات، وبن 
وح��دة ال�س��كاوى يف جمل�س ال��وزراء من 
ناحية، وبن دوائر ال�سكاوى واملواطنن 
م��ن حيث اإج��راءات ا�ستقب��ال ال�سكاوى 

ودرا�ستها ومعاجلتها.
الو�سائ��ل  م��ن  ال�س��كاوى  اأن  وبّين��ت 
الرقابي��ة الفعالة على اأعم��ال االإدارة، 
الفت��ًة اإىل اأن فح���س ال�سكوى ودرا�ستها 
والتاأك��د منه��ا يجعل كل مواط��ن له دور 
رقابي عل��ى االأعمال واخلدمات املقدمة 
وعل��ى اأداء املوظف��ن والت�سريعات التي 

يت��م تطبيقه��ا. وا�ستط��ردت اأب��و النجا 
" ووفق��ا لق��رارات وزارة الداخلية فاإن 
اأو  اق��راح  اأو  ا�ستف�س��ار  اأو  �سك��وى  اأي 
يف  ال��وزارة  ب��اأداء  تتعل��ق  م�حظ��ات 
ال�سق امل��دين ويف كيفية تقدمي اخلدمة 

ملتلقيها لنا ال�س�حية يف �سماعها.

أنواع الشكاوى
واأو�سح��ت اأب��و النجا اأن هنال��ك �سكاوى 
له��ا ارتباط باخلدم��ات املقدمة من قبل 
املدني��ة،  االأح��وال   ( الداخلي��ة  وزارة 
اجلوازات، التاأ�س��رات االإقامات و�سوؤون 

االأجانب(.
م��ن  ا�ستف�س��ارات  هن��اك   " وتابع��ت 
املواطنن ،تتعل��ق ببع�س االأمور املتعلقة 
باأعم��ال وزارة الداخلي��ة مث��ل مواعي��د 
فت��ح املع��رب، اآلي��ات ال�سف��ر ، اإج��راءات 

التوظيف ل�أفراد.
ن��ت اأب��و النج��ا ب�س��كل ع��ام ن�ستقبل  وَبَيّ
�س��كاوى اجتماعية- اأمني��ة- �سجارات- 
مالية، وتظلم��ات على بع�س املو�سوعات 
ويت��م اإحالته��ا للجه��ات املخت�س��ة ، الأن 
يلج��اأ  حم��ددة  بواب��ة  لدي��ه  املواط��ن 
اإليه��ا ؛وال ميكن اأن ن��رد اأي مواطن يلجاأ 
اأن  طامل��ا  ل�سك��واه  حل��ول  طالب��ا  اإلين��ا 
�سك��واه م�ستوفية لل�س��روط القانونية و 

االإدارية املطلوبة.

طرق استقبال الشكاوى
م��ن  ال�س��كاوى  ا�ستقب��ال  ط��رق  وع��ن 
اجلمه��ور، اأو�سح��ت اأبو النج��ا اأن هناك 
�س��كاوى  ال�ستقب��ال  متع��ددة  و�سائ��ل 
واقراح��ات اجلمه��ور ، اأهمه��ا : الربيد 
عل��ى  بالوح��دة  اخلا���س  االإلك��روين 

�سفح��ة وزارة الداخلي��ة حت��ت عن��وان 
�س��كاوى وا�ستف�س��ارات، الهات��ف املجاين 
مق��ر  يف  وجاهي��ا   ،1800540530
الوح��دة غ��زة مقاب��ل ملع��ب الرم��وك 

الباب الغربي.
كم��ا وت�ستقب��ل ال�س��كاوى ع��رب �سناديق 
ال�س��كاوى يف االإدارات واملديريات، اأو من 
خ�ل نظ��ام ال�سكاوى املركزي بالدخول 
عل��ى احل�ساب االلك��روين املوحد الذي 

بداأ العمل به بتاريخ 5/9.
املدة الزمنية حلل ال�سكاوى

الت��ي ت�ستغرقه��ا  الزمني��ة  امل��دة  وع��ن 
ال�سكوى ليتم الرد عليها، قالت اأبو النجا 
:" هن��اك ا�ستف�س��ارات يت��م ال��رد عليها 
ب�سكل فوري، وذل��ك بعد فح�س ال�سكوى 
وا�ستيفاءه��ا  جديته��ا  م��ن  والتاأك��د 
لل�س��روط القانوني��ة واالإدارية ال�زمة 

وامل�ستندات املوؤيدة لل�سكوى، ويتم اإب�غ 
املواطن بقبول اأو رف�س ال�سكوى خ�ل 3 
اأيام من تاري��خ تقدميها كحد اأق�سى، ثم 
يت��م الرد ب�س��كل نهائي خ���ل اأ�سبوعن 
من تقدميها، ويف حال كان الكتاب موجه 
جله��ة اخت�سا�س يلحق بكتاب ا�ستعجال 

مبدة اأ�سبوع اإ�سافية.
واأو�سحت اأنه يتم مراعاة وجود �سكاوى 
ذات طبيع��ة خا�س��ة ق��د ت�ستغ��رق مدد 
طويلة لتعلقها بع��دة جهات على اأن يتم 
متابعته��ا ب�س��كل دوري للتاأك��د من ح�سن 

�سرها.

نظام الشكاوى المركزي
وع��ن مو�س��وع نظ��ام ال�س��كاوى املركزي 
املوح��د،  االلك��روين  احل�س��اب  عل��ى 
اأك��دت اأب��و النج��ا وه��ي مندوب��ة وزارة 
الداخلي��ة يف القط��اع احلكوم��ي، اأكدت 
عل��ى اأهمية النظام م��ن ناحية ال�سرعة 
وال�سفافية يف التعامل مع املواطن، حيث 
يعم��ل الربنامج من خ�ل ث���ث اأطراف 
ه��م "مق��دم ال�سك��وى )املواط��ن(، فريق 
معاجل��ة ال�س��كاوى )موظ��ف ال�سكاوى(، 
جهة التقييم واملتابع��ة )ديوان املظامل 

مبجل�س الوزراء("

قناعة الجمهور
ع��دة  ر�سمي��ة  وثائ��ق  حلق��ة  و�سه��دت 
م�س��اركات م��ن اجلمه��ور ؛ حي��ث اأك��دت 
املواطن��ة /ف��داء عب��د الك��رمي �سال��ح، 
والفنان��ة الت�سكيلية /اأم��رة الكباريتي 
، واملواط��ن/ حمم��د عبد املعط��ي �سهاب 
،عل��ى اأن املوظف��ن يف دائ��رة ال�س��كاوى 
باأق�س��ى  يعمل��ون  الداخلي��ة  ب��وزارة 
طاقة وجهد لتوفر االإجابات ال�سريعة 
عل��ى اال�ستف�س��ارات، وح��ل مو�سوع��ات 

ال�سكاوى املقدمة باأ�سرع وقت ممكن.

تقاريرأخبار

0809

جديد الطب.. حقنة تحمل جميع تطعيمات األطفال بجرعة 

غزة- الراأي
ق��ال باحث��ون اأمركيون، اإنه��م جنحوا يف 
تطوي��ر تكنولوجيا ميكنه��ا اأن ت�ساعد يف 
اإعطاء االأطفال جمي��ع لقاحات التطعيم 
اأن ت�ستم��ر يف  يف حقن��ة واح��دة، ميك��ن 
اإط���ق اجلرع��ات داخ��ل اجل�س��م ملئ��ات 

االأيام.
"معه��د  م��ن  باحث��ون  طوره��ا  احلقن��ة 
للتكنولوجيا" بالواليات  ما�سات�سو�سيت�س 
املتح��دة، ون�سروا نتائج اأبحاثهم يف العدد 
االأخ��ر م��ن دوري��ة Science العلمي��ة، 

بح�سب ما ورد يف وكالة "االأنا�سول".
وتغن��ي هذه احلقنة عن حقن التطعيمات 
الت��ي ت�سبب اأملًا �سدي��دًا ل�أطفال، وهناك 
تطعيم��ات �س��د الكثر م��ن االأمرا�س مثل 
و�سل��ل  الديك��ي،  وال�سع��ال  التيتانو���س، 
االأطف��ال، والته��اب الكب��د الوبائ��ي "ب"، 
واحل�سبة، والن��كاف وغرها وتوؤخذ على 

فرات متقاربة بعد الوالدة.
نوع��ًا  ط��وروا  اأنه��م  الباحث��ون  واأو�س��ح 
جدي��دًا من اجلزيئات ال�سغ��رة، ميكن اأن 
يجم��ع كل اجلرع��ات يف حقن��ة واح��دة، 

وت�سب��ه ه��ذه اجلزيئ��ات اأك��واب القه��وة 
ال�سغ��رة الت��ي مت���أ باللق��اح، ث��م ُتغل��ق 

بغطاء.
واأ�سافوا اأنه من املمكن تغير ت�سميم هذه 
االأكواب بحيث ميك��ن جتزئة حمتوياتها 
وتفريغه��ا اإىل اجل�س��م يف الوقت املنا�سب 

فقط.
وُيخ��زن املحل��ول، ال��ذي ُيعط��ى ل�أطفال 
كب�س��والت  يف  اللق��اح  واح��دة،  م��رة 
اإىل اجل�س��م اجلرع��ة  ُتطل��ق  جمهري��ة، 
يف  تعزيزي��ة  جرع��ات  ث��م  االأولي��ة، 
جمموع��ة  واأظه��رت  حُم��ددة.  اأوق��ات 
م��ن االختبارات عل��ى الفئ��ران اأنه ميكن 
تفري��غ املحتوي��ات اإىل اجل�س��م بال�سبط 

بعد 9 و20 و21 يومًا من حقنها.
واأو�س��ح الباحثون اأنهم ا�ستطاع��وا اأي�سًا 
تطوي��ر جزيئات اأخرى ميك��ن اأن ت�ستمر 
ملئات االأيام، لك��ن مل جتر اختبارات على 

املر�سى حتى االآن.
واأظه��رت درا�س��ات اأجريت عل��ى الفئران 
فاعلية هذا التوج��ه، وقال الباحثون اإن 
ه��ذه التكنولوجيا ق��د ت�ساعد املر�سى يف 

اأنحاء العامل.

غزة- الراأي
ا�ستنك��رت دائ��رة �سئ��ون القد���س ب��وزارة االوق��اف وال�سئ��ون 
الديني��ة، دع��وة اجلماع��ات اال�ستيطاني��ة لتكثي��ف وت�سعي��د 
االقتحام��ات ل�ساح��ات امل�سج��د االأق�س��ى، وذل��ك بالتزامن مع 
اأعيادهم اليهودية، حي��ث �سيكون اأولها "راأ�س ال�سنة العربية" 

والذي ي�سادف يوم اخلمي�س القادم.
ونوه��ت اىل اأنه م��ن املتوقع اقتح��ام االآالف م��ن االإ�سرائيلين 
ب��دءًا  اليهودي��ة  االأعي��اد  مو�س��م  خ���ل  االأق�س��ى  للم�سج��د 
م��ن ي��وم اخلمي���س، والت��ي ت�ستم��ر طيل��ة �سه��ر ت�سري��ن اأول/
اأكتوب��ر، مو�سح��ة اأن قوات االحت�ل �سكلت حال��ة من التاأهب 
واال�ستعداد �سمن خطة ممنهجة لتاأمن ا�ستباحة امل�ستوطنن 

واجلماعات اليهودية للم�سجد االأق�سى.
وامل�ستوطن��ون  املتطرف��ة  اليهودي��ة  اجلماع��ات   ": وقال��ت 
يقيم��وا  ان  االق�س��ى  امل�سج��د  ا�ستباح��ة  خ���ل  يتعم��دون 
ان�سطتهم اال�ستفزازية املتمثلة باحلف�ت ال�ساخبة وال�سعائر 

التلمودي��ة وممار�س��ة الفواح�س عل��ى مراأى وم�سم��ع املواطنن 
املقد�سين من غر وجه حق.

وع��دت ه��ذه اخلط��وة االإ�سرائيلي��ة اجلريئة مبثاب��ة انتهاك 
�س��ارخ للمقد�س��ات اال�س�مي��ة ويف مقدمته��ا امل�سج��د االق�س��ى 
املب��ارك وا�ستف��زاز حقيق��ي مل�ساع��ر امل�سلم��ن، م�سداق��ا لقوله 
تع��اىل :" �سبح��ان الذي ا�س��رى بعبده لي� م��ن امل�سجد احلرام 
اإىل امل�سجد االأق�سى الذي باركنا حوله لرنيه من اآياتنا اإنه هو 
ال�سمي��ع الب�سر". ودعت االأوق��اف االأمة العربية واالإ�س�مية 
واملجتم��ع الدويل للوقوف بجانب املقد�سين وحماية املقد�سات 
ا�ستنادًا للمواثيق واملعاهدات الراعية لذلك، وطالبت ب�سرورة 
ثن��ي االحت���ل ع��ن ممار�سات��ه وانتهاكات��ه املتوا�سل��ة بح��ق 

القد�س واالأق�سى واملواطنن.
ي�س��ار اإىل اأن امل�سج��د االق�سى يتعر���س ب�سكل يوم��ي، ل�سل�سلة 
متتالي��ة م��ن االنته��اكات واالقتحام��ات م��ن قب��ل امل�ستوطنن 
و�سرطة االحت�ل، يف حماولة لفر�س ال�سيطرة املطلقة عليه.

رام اهلل- الراأي
اأك��دت حكوم��ة التواف��ق يف رام اهلل 
اأن  االأ�سبوع��ي  اجتماعه��ا  خ���ل 
اإع�ن حركة حما�س عن حل اللجنة 
االإداري��ة يف قط��اع غ��زة، خط��وة يف 
االجتاه ال�سحيح، واأنها على ا�ستعداد 

لت�سلم م�سوؤولياتها يف قطاع غزة.
وقال��ت احلكوم��ة يف بي��ان له��ا عق��ب 
االجتم��اع، اإن لديه��ا خط��ط جاه��زة 
وخطوات عملي��ة لت�سلم كافة مناحي 
احلي��اة يف قطاع غزة، مب��ا ميكنها من 
القي��ام بواجباتها جت��اه املواطنن يف 

قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.
وطالبت االحت���ل االإ�سرائيلي برفع 
احل�سار املفرو�س على قطاع غزة منذ 

اأكرث من ع�سر �سنوات.
وج��ددت دع��وة اجلمي��ع اإىل التحلي 
بامل�سوؤولي��ة واجل��راأة الوطني��ة اأمام 
�سادق��ة  جه��ود  ب��ذل  واإىل  �سعبن��ا، 
ومواجه��ة  ال�سع��اب،  كاف��ة  لتج��اوز 
�سلب��ة  وطني��ة  ب��اإرادة  التحدي��ات 
واإجن��از تطلع��ات �سعبن��ا وطموحاته 

باإنه��اء االنق�سام، وحتقي��ق امل�ساحلة 
للوط��ن  الوح��دة  واإع��ادة  الوطني��ة، 

وموؤ�س�ساته وتر�سيخ بنائها.

وتقدم��ت احلكوم��ة بال�سك��ر للجهود 
امل�سرية الهادف��ة اإىل اإنهاء االنق�سام 
وحتقي��ق امل�ساحلة الوطنية، مطالبة 

االأ�سقاء امل�سري��ن باملتابعة احلثيثة 
لكاف��ة اخلطوات و�س��واًل اإىل حتقيق 
الوح��دة الوطني��ة واإع��ادة الوح��دة 

للوطن وموؤ�س�ساته.
بالتهنئ��ة  ال��وزراء  جمل���س  وتق��دم 
�سعبن��ا  اأبن��اء  اإىل  والتربي��كات 
وال�ست��ات،  الوط��ن  يف  الفل�سطين��ي 
واإىل االأمت��ن العربي��ة واالإ�س�مي��ة 
الهجري��ة،  ال�سن��ة  راأ���س  مبنا�سب��ة 
وق��رر اعتب��ار ي��وم اخلمي���س املوافق 
يف  ر�سمي��ة  عطل��ة   21/9/2017
به��ذه  احلكومي��ة  الدوائ��ر  كاف��ة 

املنا�سبة.
ويذكر اأن حركة حما�س حلت اللجنة 
االإداري��ة الت��ي �سكلتها قب��ل اأ�سهر يف 
قطاع غزة، ا�ستجابة للجهود الرامية 

لتحقيق امل�ساحلة الفل�سطينية.
وي�س��ار اإىل اأن حما���س �سكلت اللجنة 
االإداري��ة بعد تنكر حكوم��ة التوافق 
مل�سوؤولياته��ا وواجباته��ا جت��اه قط��اع 
الع��ام  غ��زة من��ذ ت�سكيله��ا منت�س��ف 
مهامه��ا  ت��ويل  ورف�سه��ا   ،2014
واالع��راف باملوظفن و�سرف رواتب 
لهم اإ�سافة لتنكرها حلقوق املواطنن 

بغزة.

غزة- الراأي
ت�ستع��د وزارة الربي��ة والتعلي��م الع��ايل بغزة  
 10 ي�سته��دف  تدريب��ي  برنام��ج  اأك��رب  تنفي��ذ 
اآالف ويل اأم��ر م��ن اأولي��اء اأمور طلب��ة املدار�س 
م��ن  واحلماي��ة  اال�ستع��داد  ح��ول  احلكومي��ة 

الكوارث.
البل��ح  دي��ر  جمعي��ة  بتنفي��ذ  امل�س��روع  وياأت��ي 
امل�ساع��دات  م��ع  بال�سراك��ة  املعاق��ن  لتاأهي��ل 

ال�سعبية الرنويجية.
وعق��دت وزارة الربية والتعلي��م العايل يف مقر 
جمعي��ة دي��ر البل��ح دورة تدريبي��ة مل��دة 4 اأيام 
85 معلم��ًا ومعلم��ة ومن�س��ق �سح��ة  ا�ستهدف��ت 
م��ن خمتلف املدار���س احلكومي��ة لتدريبهم على 
ع��دة مف��ردات يف جم��ال احلماية م��ن الكوارث،  
و�سيق��وم ه��وؤالء املعلمن بتدري��ب اأولياء االأمور 
كل يف مدر�ست��ه يف تدريب �سيبداأ خ�ل االأ�سبوع 
املقبل وي�ستمر يف الف�سل الدرا�سي احلايل وذلك 
بعد توجيه دعوات من املدار�س الأولياء االأمور.

د.  التدريبي��ة  ال��دورات  م��ن  جان��ب  وح�س��ر 
تي�س��ر ال�سرف��ا مدي��ر ع��ام ال�سح��ة املدر�سية، 
واأ.  حمم��ود اأبو �سمعان نائب مدير عام ال�سحة 
املدر�سي��ة، واأ.عب��د الك��رمي املج��دالوي مدي��ر 
دائ��رة التثقيف واخلدم��ات ال�سحية،  واأ. فايز 
ال�سرح��ي رئي���س ق�س��م ال�سح��ة املدر�سي��ة، واأ. 
خالد اأبو �سعيب مدير جمعية دير البلح لتاأهيل 
املعاق��ن، واأ.زين��ة يون���س من�سق��ة امل�س��روع من 

موؤ�س�سة امل�ساعدات الرنويجية.
وخ���ل كلمته اأك��د ال�سرف��ا اأن ال��وزارة و�سمن 
خططتها املتنوعة تويل اأهمية خا�سة للع�قة 
م��ع املجتمع الفل�سطيني يف اإطار انفتاح املدار�س 
على املجتم��ع ، كما نحر�س على توعية املجتمع 
يف خمتل��ف املج��االت ومنه��ا جم��ال اال�ستعداد 
واحلماية من الكوارث واحلروب وهو جمال مهم 
لتوعية االأ�سرة الفل�سطينية كيف تعي�س باأمان 

وت�ستطيع الت�سرف وقت حدوث الطواريء.
من جانبه اأو�سح  اأبو �سعيب اأن جمعية دير البلح 
�سعي��دة به��ذا التعاون وال�سراكة م��ع التعليم يف 
ه��ذا املجال وتنفيذ ه��ذا امل�سروع احليوي الذي 

يقدم اخلدمة للمجتمع الفل�سطيني.
ب��دوره اأو�س��ح  اأب��و �سمع��ان  اأن م�س��روع توعية 
اأولي��اء االأمور ياأتي  ا�ستكم��ااًل ملا مت تنفيذه يف 
االأع��وام ال�سابق��ة �سمن اال�ستع��داد واحلماية 
م��ن الك��وارث  واحلروب حت��ت عن��وان “هيا بنا 
ن�ستع��د” م��ن خ���ل تدري��ب من�سق��ي ال�سح��ة 
املدر�سية الذين عملوا على تدريب ما يقرب من 

. املجال  هذا  يف  وطالبة  طالب   22،772
ب��دوره لف��ت املج��دالوي اإىل حم��اور التدري��ب 
الت��ي اأبرزه��ا التعام��ل م��ع االأج�س��ام امل�سبوهة 
احلرائ��ق  م��ع  والتعام��ل  احل��روب  وخملف��ات 
وكيفي��ة تنفيذ االإ�سعاف��ات االأولية  واالت�سال 
والتوا�سل، كما �سيقدم امل�سروع بع�س املواد التي 

تلزم املدار�س يف هذا املجال.

التعليم بغزة تستعد لتدريب 10 أالف ولي 
أمر  حول االستعداد  والحماية من الكوارث

"األوقاف" تدعو لحماية األقصى وثني 
االحتالل عن انتهاكاته

أبو النجا: العدل والمتابعة شعارات وزارة الداخلية إلنصاف المواطن

التوافق ترحب بحل اللجنة اإلدارية وتؤكد استعدادها لتسلم غزة
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غزة- الراأي
توا�س��ل كلي��ة الرب��اط اجلامعي��ة يف وزارة الداخلية واالأم��ن الوطني 
املع�سك��ر التدريب��ي املغل��ق للطلب��ة اجل��دد البال��غ عدده��م 72 طالًب��ا 
م��ن دفع��ة البكالوريو���س التا�سع��ة والعل��وم البحري��ة الرابع��ة، فرة 

اال�ستجداد "�سياغة ال�سخ�سية" يف موقع التدريب بخانيون�س.
وتع��د ه��ذه الف��رة من اأه��م الف��رات التي مير به��ا الطال��ب يف بداية 
التحاقه��م بالكلية والتي متت��د ملدة 45 يوم من التدري��ب واملحا�سرات 

العملية والنظرية.
ويتلقى الط���ب اجلدد امللتحقون يف كلية الرب��اط تدريبات ع�سكرية 
متنوع��ة ومتاري��ن يف اللياق��ة البدني��ة ومه��ارات ا�ستخ��دام االأ�سلح��ة 
املختلف��ة. بدوره، اأو�س��ح النقيب جمال اللوحلي م��ن اإدارة التدريب يف 
كلية الرباط اأن هوؤالء الط�ب مروا بفرة طويلة ومهمة من التدريب، 
انتهت باختيارهم ح�سب اأ�س�س ومعاير وزارة الداخلية واالأمن الوطني 

وبنزاهة مطلقة.
وقال اللوحلي "بعد اإنهاء هذه الفرة املغلقة يتم نقل الط�ب اإىل مقر 
الكلية بغ��زة ليلتحقوا بباق��ي الدفعات لتلقي املحا�س��رات االأكادميية 

والعملية، متمنيا لهم التوفيق وال�سداد".

صور المعسكر التدريبي المغلق للطالب الجدد بكلية الرباط
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غزة- الراأي
اأك��د مدير اأق�س��ام اجلراح��ة يف م�ست�سف��ى االإندوني�سي 
�سم��ال قطاع غزة د.نا�سر ر�س��وان،  على �سح امل�ستهلكات 
اجلراحي��ة  العملي��ات  الإج��راء  ال�سروري��ة  الطبي��ة 
كخي��وط النايل��ون الإغ���ق البط��ن وكليب�س��ات اجلل��د 
واالوعي��ة الدموي��ة، اإىل جان��ب نق���س اأدوات املنظ��ار 
اجلراح��ي التي باتت مفقودة متامًا من اأق�سام اجلراحة 
يف االآون��ة االخ��رة. واأ�س��ار اإىل اأن ا�ستم��رار نف��اذ هذه 
امل�ستهلكات �سيزيد من ن�سبة تاأجيل العمليات اجلراحية 

وبالتايل اإطالة قوائم االنتظار وحجوزات املر�سى.
وق��ال د.ر�سوان:"اإنه ومع نفاذ اأدوات املنظار اجلراحي 
اجلراحي��ة  الفت��ح  عملي��ات  اإج��راء  اإىل  ا�سطررن��ا 
التقليدي��ة، االأم��ر ال��ذي �سي�سه��م يف تراج��ع اخلدم��ة 
ال�سحي��ة املقدمة للمر�س��ى، ع�وة على قل��ة ا�ستخدام 
كليب�س��ات اجلل��د يف اج��راء العملي��ات والت��ي �ست��وؤدى 
اىل اإطال��ة م��دة العملي��ة وبالت��ايل ا�ستن��زاف اأدوي��ة 
التخدير و امل�سنفة اي�سا �سمن القوائم ال�سفرية ونفاذ 
اأر�سدته��ا من خمازن وزارته". وذك��ر اأن اأق�سام جراحة 
االإندوني�س��ي جت��رى م��ا يقارب م��ن 120 عملي��ة �سهريًا 
�سم��ن القوائ��م املجدولة، اىل جان��ب اإج��راء العمليات 

الطارئة التي ت�سل اإىل 60 عملية �سهريًا اأي�سا.

أقسام الجراحة في المستشفى 
األندونيسى تفتقر أدوات 

العمليات الجراحية

يف ظل ا�ستمرار اأزمة االأدوية

غزة- الراأي
ب��داأت بلدي��ة غ��زة بتنظيف م�س��ارف مياه 
االأمط��ار يف املدين��ة ا�ستع��دادا ال�ستقب��ال 
جهوده��ا  �سم��ن  الق��ادم  ال�ست��اء  ف�س��ل 
الهادف��ة للحفاظ على �س�مة املدينة ومنع 
غ��رق ال�س��وارع واالأحي��اء ال�سكني��ة خ�ل 

املنخف�سات اجلوية .
واأف��اد مدي��ر ع��ام املي��اه وال�س��رف ال�سحي 
م ماه��ر �س��امل اأن طواق��م البلدي��ة ب��داأت 
بتنظيف م�س��ارف مياه االأمط��ار يف املناطق 
املنخف�سة من املدينة والتي تزداد ال�سغط 
عليها يف اأوقات الت�ساق��ط الكثيف ل�أمطار 
ومنه��ا : �سارع �س�ح الدي��ن على طول نفوذ 
املدين��ة، و�سارع اأم الليم��ون يف حي الزيتون 
و�سيت��م خ���ل االأي��ام القادم��ة ا�ستكم��ال 

تنظيف املناطق وامل�سارف االأخرى .
واأو�س��ح اأن االأعم��ال ت�سم��ل تنظي��ف نح��و 
) 3( اأالف م�س��رٍف للمي��اه يف كاف��ة مناطق 
واأحي��اء املدينة به��دف تهيئته��ا ال�ستقبال 
مي��اه االأمط��ار والت��ي يت��م ت�سريفه��ا ع��رب 
اأنابي��ب وم�س��ارف خا�س��ة وت�س��ب يف برك 
لتجمي��ع وتر�سي��ح املي��اه الرئي�س��ة وه��ي : 
ع�سقول��ة  وبرك��ة  ر�س��وان،  ال�سي��خ  برك��ة 
بح��ي الزيتون، وحديق��ة ال�سداقة يف حي 

التفاح.
وب��ن اأن م�س��روع ت�سريف مي��اه االأمطار يف 
برك��ة ال�سيخ ر�سوان ال��ذي نفذته البلدية 
ب�س��كل  ي�ساه��م  املا�س��ي  الع��ام  بداي��ة  يف 
فع��ال يف ت�سري��ف مي��اه الربك��ة يف اأوق��ات 
املنخف�س��ات اجلوية ويج��ري حاليًا تنفيذ 

م�سروعا لتطوير برك��ة ع�سقولة وحتويلها 
االأمط��ار  ملي��اه  حلديق��ة وحو���س تر�سي��ح 
م��ن مي��اه االأمط��ار يف تغذي��ة  ل��ستف��ادة 
اخل��زان اجل��ويف، فيم��ا ي�ستفاد م��ن م�سروع 
تر�سي��ح مياه االأمط��ار يف حديقة ال�سداقة 

بحي التفاح بتغذية اخلزان اجلويف.
واأك��د اأن رئي���س البلدي��ة م . ن��زار حجازي 
�سي�سدر خ�ل االأي��ام القليلة املقبلة قرارًا 
لط��وارئ  خا�س��ة  جلن��ة  ت�سكي��ل  باإع��ادة 
ال�ست��اء اأ�س��وة باالأع��وام املا�سي��ة ودعوتها 
البلدي��ة  طواق��م  جه��ود  الإدارة  ل�نعق��اد 
الت��ي  اجلوي��ة  املنخف�س��ات  م��ع  والتعام��ل 

تتعر�س لها املدينة.
و�ستن�سر دائرة الع�ق��ات العامة واالإع�م 
يف البلدي��ة خ�ل االأي��ام القادمة اإر�سادات 
توعوية للمواطن��ن يف املدينة عرب و�سائل 
اخلدم��ات  وفات��ورة  املختلف��ة  االإع���م 
التي ت�س��ل للمواطن��ن تو�سح فيه��ا كيفية 
التعام��ل م��ع املنخف���س اجلوي��ة، واأهمي��ة 
احلفاظ على النظافة ومنع اإلقاء النفايات 
يف ال�س��وارع العام��ة، وكذل��ك اأرق��ام جلن��ة 
الطوارئ للتوا�سل يف حالة وقوع اأي م�ساكل 

نتيجة ت�ساقط االأمطار.
وكان��ت بلدية غ��زة قد جنحت الع��ام املا�سي 
ب�س��كل كب��ر يف ت���يف اأي ح��وادث اأو حاالت 
غ��رق تذكر بف�س��ل خطة العم��ل التي عملت 
مبوجبه��ا والت��ي مت تق�سيم املدين��ة مبوجبها 
الأربع��ة مناط��ق وتكلي��ف فري��ق عم��ل ل��كل 
منطق��ة، وكذل��ك جه��ود طواق��م البلدية يف 
امليدان و تعاون املواطنن الكبر مع البلدية .

سيتم تنظيف نحو ) 3( أالف مصرٍف لألمطار

البلدية تبدأ بتنظيف مصارف مياه األمطار استعدادًا الشتاء


