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

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

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

)  16 ( صفحة

العدد ) 736 ( السنة  السادسة

الخميس
09 جمادى األولى 1442هـ

24 ديسمبر  2020م
Thursday - 24 December 2020

“اإلغالق وحظر التجوال”.. 
إجراٌء وقائي للحد من 
انتشار فيروس كورونا

خط الدفاع األول .. 
يواجهون الخطر من 

مسافة صفر

قناة روافد..إضافة 
نوعية لتعزيز التعليم 

في ظل كورونا

“العزل المنزلي” هل 
يخفف العبء على 

المنظومة الصحية بغزة

02030406

غزة-الراأي - اآالء النمر
ع��ام 2012 كان��ت االأمم املتحدة قد 
ح��ذرت يف تقرير لها، يفيد باأن قطاع 
غزة "لن يكون �ص��احلًا للعي�ش بحلول 
ع��ام 2020"، م��ا فجر ثورة م�ص��اريع 
التحتي��ة  البني��ة  و�صع��ت  �صخم��ة 

لقطاع غزة على �صلم االأولويات.

�ص��ركاء وداعمني  التع��اون مع  "بع��د 
ومانحني ن�ص��تطيع القول مب��لء فمنا 
حي��اة  اإىل  ذاه��ب  غ��زة  قط��اع  ب��اأن 
اأزه��ى واأجم��ل واأكرث موائمة للع�ص��ر 
احلي��اة  مب��وارد  ومتعلق��ة  احلدي��ث، 
االأ�صا�ص��ية بعد تنفيذ م�صاريع و�صلت 
تكلفته��ا الأكرث من ملي��ار دوالر، وهذا 

ما يغ��ر االإف��ادة التي تق��ول باأنه لن 
يكون �ص��احلا للعي�ش بحلول 2020"، 
اأك��ده مدي��ر ع��ام امل�ص��اريع يف وزارة 

احلكم املحلي زهدي الغريز.
حتدث الغريز عن اأهم امل�صاريع خالل 
برنامج "اأروقة الوزارات" الذي يعده 
ويقدم��ه املكتب االإعالم��ي احلكومي، 

واأ�ص��خمها م�ص��اريع حمط��ات حتلي��ة 
تعم��ل  م�ص��اريع  وه��ي  البح��ر،  مي��اه 
عل��ى تاأهيل مي��اه البح��ر جلعلها مياه 
�صاحلة لال�ص��تخدام االآدمي ولل�صرب 

على وجه اخل�صو�ش.
��ل الغري��ز اأ�ص��باب اللج��وء اإىل  وف�صّ
حمط��ات  ع��ر  البح��ر  مي��اه  حتلي��ة 

�ص��خمة وقن��وات ناقلة ت�ص��مل قطاع 
م��ن  جنوب��ه  اإىل  �ص��ماله  م��ن  غ��زة 
البحر اإىل �ص��ارع �ص��الح الدين، نظرًا 
النخفا���ش من�ص��وب املي��اه اجلوفي��ة 

والتي تعر�صت لال�صتخدام اجلائر.
االأمثل��ة  اأح��د  وع��ن 
املرحل��ة  يف  10الفاعل��ة 

رغم وصفها بأنها لن تكون صالحة للحياة عام 2020

"غزة" موعدها مع نهضة كاملة 
تبدأ من أساسيات الحياة حتى مظهرها
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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-اأالء النمر
وااللت��زام  الر�ص��ى  م��ن  حال��ة 
�ص��ادت �ص��وارع قط��اع غ��زة بع��د 
الت��ي  التج��وال  حظ��ر  اإع��الن 
اأعلن��ت عن��ه جلن��ة الط��وارئ يف 
انت�ص��ار  م��ن  للح��د  غ��زة  قط��اع 

فايرو�ش كورونا.
املتح��دث با�ص��م وزارة الداخلية 
واالأم��ن الوطني اإي��اد البزم قال 
اإن ن�صبة التزام املواطنني بحظر 
التجوال يومي اجلمعة وال�ص��بت 
ت��كاد تك��ون كامل��ة، ع��دا بع���ش 

املخالفات الب�صيطة جدًا.
واعت��ر اأن م��ا حتق��ق هو حمطة 
اآم��اًل  عليه��ا،  ُيبن��ى  ناجح��ة 
املحافظة على ذلك عر االلتزام 
االزدح��ام  وتف��ادي  بالكمام��ة، 

والتجمع.
حال��ة  هن��اك  اإن  الب��زم،  وق��ال 
عالي��ة م��ن االن�ص��باط م��ن قبل 

املواطنني باالإجراءات املتخذة.
واأ�ص��اف اأن جه��ودًا كب��رة ُبذلت 
للتح�ص��ر والتهيئة خالل االأيام 
املا�صية، و�صواًل اإىل هذه احلالة 

من االن�صباط وااللتزام.
ت��دل  احلال��ة  ه��ذه  اأن  واأك��د 
عل��ى حال��ة الوع��ي الكب��ر لدى 
املواطن��ني وتقدي��ر االأزم��ة التي 
ذل��ك  اأن  اإىل  م�ص��رًا  نعي�ص��ها، 
�ص��عيد  عل��ى  اإيجاب��ًا  �ص��يعود 

مواجهة االأزمة.

سبب االلتزام
ن�ص��بة االلت��زام  اأ�ص��باب  وح��ول 
العالي��ة، اأو�ص��ح البزم اأن �ص��عور 
وخطورة  بامل�ص��وؤولية  املواطن��ني 
يف  االأه��م  ال�ص��بب  ه��و  االأزم��ة 
التهيئ��ة  ث��م  وم��ن  االلت��زام، 
للمواطن��ني،  امل�ص��بق  والتح�ص��ر 
للت��زود  فر�ص��ة  واإعطائه��م 

باحتياجاتهم.
االأجه��زة  اأن  اإىل  الب��زم  واأ�ص��ار 
ال�ص��رطية واالأمني��ة تعاملت مع 
ع��دد م��ن خمالف��ي ق��رار حظ��ر 
ملراك��ز  نقله��م  ومت  التج��وال، 

احلجر.
اإخ��الء  �ص��يتم  اأن��ه  اإىل  ولف��ت 
خ��الل  املوقوف��ني  كل  �ص��بيل 

اليوم��ي املا�ص��يني �ص��باح االأحد، 
بع��د التوقيع عل��ى تعهدات بعدم 
اأن��ه  موؤك��دًا  املخالف��ة،  تك��رار 
يف ح��ال التك��رار �ص��يتم اإحال��ة 

املخالفني اإىل املحكمة.
يف  املتبع��ة  االإج��راءات  وح��ول 
حال��ة  اإن  الب��زم  ق��ال  ال��وزارة، 
اأُعلن��ت   50% بن�ص��بة  ا�ص��تنفار 
وزارة الداخلي��ة لتنفيذ االإغالق 
يومي اجلمعة وال�صبت، مب�صاركة 

اأمن. وعن�صر  �صرطي  اآالف   9
وتاب��ع: "كن��ا اأم��ام اأداء ميداين 
واالأجه��زة  وال�ص��رطة  ع��اٍل، 
االأمني��ة تعامل��ت بحكم��ة كبرة 
ما ب��ني تطبيق االإغ��الق، وتلبية 
لبع���ش  الطارئ��ة  احلاج��ات 

املواطنني".
وك�ص��ف املتحدث با�صم الداخلية 
اآالف  ع�ص��رات  ا�ص��تقبال  ع��ن 
االت�ص��االت م��ن املواطنني خالل 
الرقم��ني  ع��ر  االإغ��الق  يوم��ي 
وتق��دمي اخلدم��ة  100 و109، 
واالإعان��ة للمواطن��ني يف حاالت 

اال�صطرار.

محطة ناجحة
مت  م��ا  اأن  اإىل  الب��زم  واأ�ص��ار 
حتقيق��ه م��ن الت��زام وان�ص��باط 
خ��الل هذي��ن اليوم��ني يج��ب اأال 
يتاأث��ر يف الرج��وع اإىل االأج��واء 

االعتيادية.
عل��ى  املواطن��ني  الب��زم  وح��ث 
االلت��زام  حال��ة  عل��ى  احلف��اظ 
اأوج  يف  زلن��ا  "ف��ال  العام��ة، 

اإجراءات مواجهة كورونا".
وا�ص��حني  "كن��ا  قول��ه:  يف  وزاد 
م��ن البداية اأن االإغالق �ص��يكون 
اإىل  داعي��ًا  فق��ط"،  ليوم��ني 
ع��دم تك��رار م��ا ح��دث اخلمي�ش 
املا�ص��ي من اكتظ��اظ، "فال داعي 
للمبالغ��ة يف اال�ص��تعداد والتزود 
باحلاجي��ات، وتاأخ��ر ذلك حتى 

ال�صاعات االأخرة".
بع���ش  ع��ودة  وبخ�ص��و�ش 
القطاع��ات للعم��ل، اأو�ص��ح البزم 
بالعم��ل  للمخاب��ز  �صًي�ص��مح  اأن��ه 
م�ص��اء   10 ال�ص��اعة  م��ن  ب��دءًا 
الي��وم للتجهيز لتق��دمي اخلدمة 
للمواطنني �ص��باح الغ��د، وكذلك 

املزارع��ني، وال�ص��يادين �صي�ص��مح 
له��م بالتح��رك عن��د ال�ص��اعة 3 

فجر االأحد.
اأن ق��رار من��ع التجمع��ات  واأك��د 
وبي��وت  االأف��راح  اإقام��ة  ومن��ع 
العزاء ما زال �صاريًا خالل الفرتة 

املقبلة.
واأ�صار البزم اإىل اأن قرار االإغالق 
وحظ��ر التج��وال يوم��ي اجلمعة 
وال�ص��بت �صي�ص��تمر حت��ى نهاي��ة 
ال�ص��هر اجلاري، مبينًا اأنه �صيكون 
بع��د ذل��ك تقيي��م جدي��د تبع��ًا 

مل�صتجدات احلالة الوبائية.
وع��ر البزم عن اأمل��ه باأن حتقق 
املتخ��ذة  الوقائي��ة  االإج��راءات 
اجل��دوى املرج��وة منه��ا، و�ص��واًل 
الوب��اء،  منحن��ى  ت�ص��طيح  اإىل 

وتقليل اأعداد االإ�صابات.
"جنته��د  بالق��ول:  وخت��م 
عل��ى  النتائ��ج  اأف�ص��ل  لتحقي��ق 
باأق��ل  الوب��اء،  مواجه��ة  �ص��عيد 
عل��ى  املفرو�ص��ة  االإج��راءات 
للظ��روف  مراع��اة  املواطن��ني؛ 

العامة".

"اإلغالق وحظر التجوال".. 
إجراٌء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا
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عب��د  غزة-الراأي-فل�ص��طني 
الكرمي

اأكرث من 40 �ص��اعة متوا�صلة، 
كان يق�ص��يها احلكي��م حمم��د 
النج��ار داخ��ل ق�ص��م العناية 
غ��زة  م�صت�ص��فى  يف  املرك��زة 
االأوروبي، �ص��اهرًا على �صالمة 
ق��د  مب��ا  اآب��ه  غ��ر  املر�ص��ى، 
ي�ص��يبه م��ن خط��ر االإ�ص��ابة 
ج��راء  كورون��ا  بفرو���ش 
االق��رتاب منه��م، فج��ل هم��ه 
هو كيفي��ة اإنقاذ حياة ان�ص��ان 
تنف���ش  اأجه��زة  عل��ى  يعي���ش 

مو�صولة بج�صده ال�صعيف.
يذه��ب  كان  ال��ذي  النج��ار 
اىل بيته و�ص��ط خطر �ص��ديد 
خوف��ا  �ص��دره،  اأثق��ل  ورع��ب 
من نق��ل الع��دوى اىل والديه، 
اأجره عل��ى اعت��زال زيارتهم 
نهائي��ًا حت��ى ال يكون �ص��ببًا يف 

اإ�صرارهم.

بيئة ملغمة بالخطر
وبالرغ��م م��ن حر���ش النجار 

ال�ص��ديد، اإال اأن��ه قبل اأ�ص��بوع 
بفرو���ش  اأ�ص��يب  االآن،  م��ن 
كورون��ا كون��ه يعم��ل يف بيئ��ة 
ملغم��ة باخلط��ر، ويتعامل مع 
م�ص��افة  م��ن  كورون��ا  مر�ص��ى 
جعل��ه  ال��ذي  االأم��ر  �ص��فر، 
رهينة احلج��ر يف البيت عقب 
ظهور نتيجته ب�"االإيجابية".

يف  النج��ار  احلكي��م  يق��ول 
قب��ل  ل�"ال��راأي":"  حدي��ث 
بداي��ة جائح��ة كورون��ا، كنت 
الق�ص��طرة  ق�ص��م  يف  اأعم��ل 
القلبي��ة يف امل�صت�ص��فى، وعن��د 
بداي��ة اجلائح��ة كنت �ص��من 
حج��ر  ال��ذي  االأول  الفري��ق 
14ي��وم يف امل�ص��فى للعم��ل مع 

حاالت م�صابة بالفرو�ش".
وي�ص��يف:" بعد انتهاء احلجر 
االأول  الفري��ق  �ص��من  14يوم 
وم��ن  الكوم��ودور،  فن��دق  يف 
ث��م احلج��ر داخ��ل البيت ملدة 
اأ�ص��بوع، ع��دت للعمل يف ق�ص��م 
العناي��ة املركزة، حيث تابعت 
اأن  عمل��ي م��دة �ص��هرين قب��ل 

اأ�صاب بفرو�ش كورونا".
وعقب ظهور اأعرا�ش االإ�صابة 
بالفرو���ش عل��ى النج��ار، بات 
قي��د احلج��ر املن��زيل برفق��ة 
باعتباره��م  واأبنائ��ه  زوجت��ه 

خمالطني له.
ورغم مغادرة امل�ص��فى ووجوده 
اأن  اإال  املن��زيل،  احلج��ر  يف 
عل��ى  ت��رد  ت��زال  ال  النج��ار 
اىل  خل��وده  اأثن��اء  م�ص��امعه 
النوم، �ص��وت اأجه��زة املنوتور 
الت��ي تنبعث م��ن داخل ق�ص��م 
ملتابع��ة  املرك��زة  العناي��ة 
العالم��ات احليوي��ة للمري�ش، 
طن��ني  �ص��وت  ت�ص��در  والت��ي 

م�صتمر.

ولرجال الشرطة 
نصيب

وعلى غرار العاملني يف القطاع 
يواجه��ون  الذي��ن  ال�ص��حي، 
م�ص��افة  م��ن  املح��دق  اخلط��ر 
�ص��فر، يواجه رجال ال�صرطة 
اخلط��ر  املي��دان  يف  العامل��ني 

االحت��كاك  ج��راء  ذات��ه، 
املواطن��ني  م��ع  املتوا�ص��ل 
االأم��ن  فر���ش  �ص��بيل  يف 
والطماأنين��ة واالأمان وال�ص��هر 

على راحتهم.
اأبو كاظ��م عزيز يعم��ل مالزم 
اأول يف جه��از االأم��ن الداخل��ي 
بغزة، �ص��من نظام ال�"�صفتات" 
اأي �صاعات معينة، حيث يعمل 
مقاب��ل  خدم��ة  �ص��اعة   24

ثالثة اأيام ا�صرتاحة.
اأب��و  في��ه  يعم��ل  ال��ذي  املق��ر 
مراقب��ة  غرف��ة  يف  كاظ��م 
الكام��رات ومتابع��ة واع��داد 
التقارير، ي�صغل حركة يومية 
للمواطن��ني ت�ص��مل مراجع��ني 

واأهايل املوقوفني واملحامني.
وزارة  اإج��راءات  ب��دء  ومن��ذ 
الداخلي��ة يف مواجه��ة كورونا 
كاظ��م  اأب��و  ي�ص��طر  بغ��زة، 
للذه��اب اىل العمل �ص��را على 
للمن��زل  والع��ودة  االأق��دام 
يف  يت�ص��بب  م��ا  وه��و  كذل��ك، 
ارهاقه، فالوقت الذي يق�صيه 

م�صيا يتجاوز حدود ال�صاعة.
باملخاطر  حمفوف��ة  "حياتن��ا 
ل��وال األط��اف اهلل بن��ا" يق��ول 
اأب��و كاظ��م، م�ص��يفًا:" اأ�ص��يب 
اأك��رث م��ن زمي��ل يعمل��ون معي 
يف نف���ش الق�ص��م ذات الغرف��ة 

بفرو�ش كورونا".
حدي��ث  يف  وي�ص��تطرد 
ل�"ال��راأي":" اأوق��ات الراح��ة 
نف���ش  جميعن��ا  ن�ص��تخدم 
التعقي��م  اأدوات  الفرا���ش، 
قليلة وت��كاد تكون �ص��حيحة، 
�ص��بحانه  اهلل  عناي��ة  ل��وال 
الأ�ص��ابنا الفايرو�ش مثل كثر 

من الزمالء".
اأن��ه  ال�ص��رطة  رج��ل  ويوؤك��د 
وزم��الوؤه تع��ودوا عل��ى العمل 
و�ص��ط اخلط��ر من��ذ دخوله��م 
ال��ذي  جهازه��م  يف  للعم��ل 
عل��ى  واأنه��م  ب��ه،  يعت��زون 
اأرواحه��م  لب��ذل  ا�ص��تعداد 
اأوال،  اهلل  �ص��بيل  يف  رخي�ص��ة 
ثم يف �صبيل اأداء االأمانة التي 

يف اأعناقهم.

خط الدفاع األول ..يواجهون الخطر من مسافة صفر
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غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
املتوا�ص��لة  حماوالته��ا  اإط��ار  يف 
للنهو���ش بامل�ص��توى التعليمي للطلبة 
يف قطاع غ��زة، والتخفيف عن كاهل 
اأولياء االأمور يف ظل جائحة كورونا، 
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اأطلق��ت 
العايل قناة روافد التعليمية ل�صمان 

ا�صتمرار التعليم.
الدرو���ش  ب��ث  اىل  القن��اة  وته��دف 
الت��ي يتلقاه��ا الطلب��ة يف املدار���ش، 
م�ص��اهمة منها يف رف��ع كفاءة التعليم 
وموا�ص��لته، وحت��ى يتمك��ن الطلب��ة 
يتعل��ق  ح��وار  اإن�ص��اء  م��ن  واملعلم��ني 
وال�ص��وؤال،  التوا�ص��ل  ع��ر  بامل��واد 
املنه��ج  ح��ول  جدي��د  كل  ومتابع��ة 

الدرا�صي.
االثن��ني  بثه��ا  اأول  القن��اة  وب��داأت 
املن�ص��رم وال��ذي �ص��ادف ي��وم املعل��م 
الب��ث  عل��ى  وتتوف��ر  الفل�ص��طيني، 
ر�ص��يفر  اأي  عل��ى  الرقم��ي  االأر�ص��ي 

 .HD يدعم
نوعي��ة  اإ�ص��افة  القن��اة  و�ص��تكون   
واإجن��از كب��ر وجدي��د على امل�ص��توى 
وزارة  حتقق��ه  واخلارج��ي  الوطن��ي 

التعلي��م بغزة يف اإط��ار دورها الرائد 
يف توف��ر التعلي��م الراق��ي للطلب��ة، 
حيث �ص��تعلن ال��وزارة ع��ر االأثر ما 
�ص��تقدمه القن��اة من خدم��ات نوعية 

للمواطن الفل�صطيني والطلبة.

تردد القناة
واأو�ص��حت وزارة التعلي��م اأن��ه ميك��ن 
القن��اة  �ص��فحة  ُمتابع��ة  للجمه��ور 
الت��ايل:  الراب��ط  عل��ى  الر�ص��مّية 
https://www.facebook.

com/rawafed.channel
وح��ددت ال��وزارة طريقة ا�ص��تقبال 
الرقم��ّى  االأر�ص��ي  بالب��ث  القن��اة 
عل��ى اأي ر�ص��يفر م��ن خ��الل توجي��ه 
راأ���ش اال�ص��تقبال اإىل  اأو  ال�ص��تاليت 
اإح��دى االجتاهات التالي��ة، منطقة 
غزة "ال�صرايا "، منطقة رفح يف دوار 
النجم��ة وذلك بنف�ش اجت��اه قنوات 

�صوبر واأمواج الريا�صّية.
�ص��رورة  اىل  ال��وزارة  وجه��ت  كم��ا 
�ص��بط اإعدادات الر�ص��يفر بال�صغط 
عل��ى زر menu م��ن الرمي��وت، ث��م 

الدخول اإىل قائمة اإ�صافة الرتدد.

وميك��ن للطلب��ة متابع��ة القن��اة م��ن 
خ��الل �ص��بط ال��رتدد الت��ايل: راأ�ش 
اال�ص��تقبال باجتاه غزة – ال�ص��رايا، 
يت��م اإدخال الرتدد: 10700، معدل 
 ،v/h :الرتميز: 20000، القطبية
ويف حال مت �ص��بط راأ�ش اال�ص��تقبال 
باجت��اه رف��ح – دوار النجم��ة، يت��م 
مع��دل   ،10800 ال��رتدد:  اإدخ��ال 
 ،v/h 20000، القطبية  الرتمي��ز: 
وبع��د ال�ص��غط على زر بحث  �ص��تظهر 
القن��اة با�ص��م Rawafed وم��ن ث��م 

يتم حفظ االإعدادات.

تعزيز التعليم عن بعد
من جهت��ه، قال وكي��ل وزارة الرتبية 
والتعلي��م الدكت��ور زي��اد ثاب��ت لدى 
والب��ث:" تنطل��ق  القن��اة  افتتاح��ه 
قن��اة رواف��د التعليمي��ة لتتعان��ق مع 
والتعلي��م،  الرتبي��ة  �ص��وت  اإذاع��ة 
لت�ص��كل  التعليمي��ة  رواف��د  وبواب��ة 
لن�ص��ر  ته��دف  متكامل��ة  جمموع��ة 
املحت��وى التعليم��ي اله��ادف واملمت��ع 
م��ن اأجل تعزي��ز التعليم ع��ن ُبعد يف 
ظل ظ��روف ا�ص��تثنائية ُتع��اين منها 

العملي��ة التعليمية ب�ص��بب اآثار وباء 
ع��ن  الطلب��ة  وانقط��اع   ،19 كوفي��د 

الدوام املدر�صي".
وت�ص��عى القناة اإىل تق��دمي الدرو�ش 
التعليمية امل�ص��ورة جلميع ال�صفوف، 
ويف جمي��ع املباح��ث الدرا�ص��ية م��ن 
خ��الل نخبة م��ن املعلمني وامل�ص��رفني 
خط��ة  و�ص��تقدم  كم��ا  املتميزي��ن، 
اإىل  ته��دف  متنوع��ة  براجمي��ة 
والوطني��ة  الديني��ة  القي��م  تعزي��ز 
وال�ص��لوكيات االإيجابية لدى الطلبة 
م��ن خ��الل برام��ج �ص��يقة وممتع��ة، 
الطلب��ة  مواه��ب  القن��اة  و�ص��تعزز 
ومهاراته��م كما تعزز لديه��م االإبداع 

واالبتكار.
واأو�ص��ح وكي��ل ال��وزارة الدكتور زياد 
املعل��م  ي��وم  اختي��ار  مت  اأن��ه  ثاب��ت، 
ب��ث  النط��الق  موع��دًا  الفل�ص��طيني 
قناة رواف��د التعليمية تقديرًا للدور 
الكب��ر ال��ذي يق��وم به املعل��م يف ظل 
تواج��ه  الت��ي  الكب��رة  التحدي��ات 
العملية التعليمية، والتي كان اآخرها 

حتديات وباء كوفيد 19.
م��ن  بجمي��ع  ال��وزارة  وكي��ل  واأ�ص��اد 

�ص��اهم يف اإجناح القن��اة من الطواقم 
املدار���ش  م��ن  والفني��ة  التعليمي��ة 

واملديريات والوزارة.
وقب��ل عامني، اأطلق��ت وزارة الرتبية 
ال��وزارة  برنام��ج  الع��ايل  والتعلي��م 
الريادي وال��ذي يتعلق ببث الدرو�ش 
التعليمية امل�ص��ورة اخلا�صة بالطلبة 
اىل  التعليم��ي،  رواف��د  موق��ع  ع��ر 

جانب االإذاعة.
وتقدم رواف��د بيئة تعليم اإلكرتونية 
مرنة و�ص��هلة اال�ص��تخدام تعمل على 
حت�ص��ني تعل��م الطلبة وتوا�ص��لهم مع 
القائم��ني عل��ى العملي��ة التعليمي��ة، 
باالإ�ص��افة اإىل ن�ص��ر ثقاف��ة التعليم 
املحل��ي،  املجتم��ع  يف  االإلك��رتوين 
التعلي��م  اأدوات  با�ص��تخدام  وذل��ك 
املناه��ج  وحو�ص��بة  االإلك��رتوين 
الدرا�ص��ية، واالأدوات التكنولوجي��ة 
احلديث��ة، وتدري��ب جمي��ع الفئ��ات 
عل��ى  البيئ��ة  ه��ذه  م��ن  امل�ص��تفيدة 
ا�صتخدامها فيما يحقق اأهداف وزارة 
الرتبي��ة والتعليم العايل بفل�ص��طني، 
والتعل��م  التعلي��م  عمليت��ي  ويدع��م 

النوعية.

قناة روافد..إضافة نوعية لتعزيز التعليم في ظل كورونا
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غزة- الراأي- اأالء النمر
ما بني جائح��ة "كورونا" التي داهمت 
االحت��الل  واإج��راءات  غ��زة،  قط��اع 
املحا�ص��ر  القط��اع  �ص��د  االإ�ص��رائيلي 
امل��رُّ  الواق��ع  ُيطِب��ُق  عاًم��ا،   14 من��ذ 
بفكي��ه عل��ى اأح��وال مزارع��ي الت��وت 
االأر�ص��ي "الفراولة" اأو ما يطلق عليه 
"بالذهب االأحمر" �صمال قطاع غزة.

امل��زارع اأك��رم اأب��و خو�ص��ة يتوق��ع اأن 
ي�ص��هد املو�صم احلايل زيادة يف االإنتاج 
ال�صيما يف ظل زيادة م�صاحة االأرا�صي 
املزروع��ة، م�ص��را اأن املزارع��ني قاموا 
حم�ص��ول  زراع��ة  م�ص��احة  بتو�ص��عة 
الفراولة من 1700 دومن اإىل 2500 
دومن، الفًت��ا اأن كل دومن ينت��ج 3 ط��ن 

من الفراولة.
واأو�ص��ح اأن املزارعني يهتمون بزراعة 
الفراول��ة كونها من املنتج��ات الغزية 
اإ�ص��رائيل  ت�ص��مح  الت��ي  القليل��ة، 

بت�صديرها خارج القطاع.
وتابع بالقول:" جائحة كورونا توؤثر 
عل��ى عم��ل املزارع��ني يف هذه ال�ص��نة، 
وت�صكل حتديًا كبرًا، ال�صيما مع زيادة 
االإغالق و�ص��عف الت�ص��ويق"، ذكرًا اأن 
حم�ص��ول الفراول��ة يحت��اج لتكاليف 
كب��رة واأي��ٍد عامل��ة كث��رة وعناي��ة 

فائق��ة، لذلك ف��اإن اأي عام��ل خارجي 
مفاج��ئ، ممكن اأن ي�ص��كل لهم خ�ص��ارة 

كبرة للمزارعني"..

مخاوف اإلغالق
وتخ��وف اأبو خو�ص��ة كباقي مزارعني 
الذهب االأحمر يف قطاع غزة خ�ص��ية 
اأن يتكبد هذا املو�صم خ�صائر يف زراعة 
الفراول��ة وذل��ك يف ظ��ل احلديث عن 
اإغالق ال�صفة الغربية ب�صبب جائحة 
كورون��ا، وكذلك نظرا للتكلفة العالية 

التي حتتاجها زراعة الفراولة.
ي�ص��عرنا  م��ا  اأك��رث  الق��ول:"  وتاب��ع 
باخلوف �ص��يء اأن يك��ون هناك اإغالق 
يف ال�ص��فة الغربية، وبذل��ك بدال من 
اأن ن�ص��در 200 كرون��ة وكل كرتون��ة 
به��ا 6 كيلو من الفراولة، ن�ص��در كمية 
اأقل، خا�ص��ة اأن��ه ومقارنة بال�ص��نوات 
املا�ص��ية زاد عدد االأرا�ص��ي الزراعية 
بالفروالة اإىل 800 دومن هذا العامل 
كان  اأن  بع��د  دومن،   2500 لي�ص��بح 

العام املا�صي 1700 دومن فقط “.
زراع��ة  كلف��ة  الق��ول:"  وا�ص��تطرد 
الفراول��ة عالي��ة ج��دا للم��زارع كون 
مرتف��ع،  الزراعي��ة  املدخ��الت  �ص��عر 
نحت��اج  احل�ص��اد  مو�ص��م  يف  وكذل��ك 

دومن  واأق��ل  كث��رة،  عامل��ة  الأي��دي 
بحاجة اإىل عاملني على مدار املو�ص��م، 
ونحن ن�صغل جزء كبر من البطالة يف 

قطاع غزة".
ومتن��ى اأب��و خو�ص��ة اأن يت��م ت�ص��دير 
حم�صول الفراولة اإىل اأ�صواق ال�صفة 
الغربي��ة واخلارج لتعوي�ش اخل�ص��ائر 
التي تلحق باملزارعني ب�ص��بب احل�صار 
اأ�ص��واق  باالإ�ص��افة الإيج��اد  وكورون��ا 
بديلة مما ي�ص��اعد عل��ى دوران عجلة 
االإنت��اج وتعوي�ش خ�ص��ائر املزارعني، 
تع��ادل  الفراول��ة  دومن  تكلف��ة  الأن 

تقريبا 3 اآالف دوالر.
الزراع��ة  وزارة  خو�ص��ة  اأب��و  ودع��ا 
الفل�ص��طينية اإىل العم��ل على »توفر 
حم�ص��ول  لت�ص��دير  اإ�ص��افية  اأ�ص��واق 
الفراول��ة اإليه��ا، لتفادي اأي ك�ص��اد يف 
االإنت��اج اأو خ�ص��ائر ق��د يتعر���ش له��ا 

املزارعني.
خماطر واإنتاج وفر

وزارة  با�ص��م  الناط��ق  ق��ال  ب��دوره، 
الزراعة اأدهم الب�ص��يوين اأن م�ص��احة 
االأرا�ص��ي املزروعة بالفراولة يف هذا 
دومن   2400 حل��وايل  ت�ص��ل  الع��ام 

)الدومن األف مرت مربع(. 
ولفت الب�ص��يوين اأن اإنت��اج قطاع غزة 

من الفراولة لهذا العام قد ي�ص��ل اإىل 
7200 طن ، الفتا اأن املزارعني بداأوا 
يف ت�ص��ويق حم�ص��ولهم ه��ذا العام، مع 
بداية ال�ص��هر اجلاري، يف اأ�صواق مدن 

ال�صفة الغربية، وقطاع غزة.
خط��ة  اأع��دت  وزارت��ه  اإن  وق��ال 
ت�ص��ويقية ت�ص��تهدف م��ن خاللها عدد 
لت�ص��دير  اخلارجي��ة  االأ�ص��واق  م��ن 
املو�ص��م  جن��اح  ول�ص��مان  الفراول��ة، 

ب�صكل كامل.
واأك��د اأن هن��اك ع��دد م��ن املخاط��ر، 
الفراول��ة،  حم�ص��ول  تواج��ه  الت��ي 
اأهمها االحتالل الذي يتحكم باملعابر 
وكمي��ات الت�ص��دير، اإ�ص��افة جلائحة 
كورونا وتاأثرها على ال�صوق من حيث 

�صعف القوة ال�صرائية لل�صكان.
وكان��ت وزارة الزراع��ة يف قط��اع غزة 
حددت يف وقت �ص��ابق امل�ص��احة املراد 
زراعته��ا م��ن الفراولة يف قط��اع غزة 
 ،2020-2021 احل��ايل  للمو�ص��م 
املتوق��ع  االإنت��اج  كمي��ة  اإىل  م�ص��رة 
ت�ص��ويقها ملحافظات ال�ص��فة الغربية 

واخلارج.
وياأتي حتديد امل�ص��احة �صمن اخلطة 
التي اأطلقته��ا وزارة الزراعة لتحديد 
قط��اع  يف  اخل�ص��ار  زراع��ة  م�ص��احة 

غزة، وذلك للنهو�ش باملو�صم الزراعي 
اإىل  اخلط��ة  ته��دف  حي��ث  احل��ايل، 
ومن��ع  الفل�ص��طيني  امل��زارع  حماي��ة 
تعر�ص��ه للخ�ص��ارة و�ص��مان حالة من 
الت��وازن يف ال�ص��وق املحل��ي، مبا يحقق 
وتنوي��ع  الذات��ي  االكتف��اء  مفه��وم 

اأ�صناف اخل�صار وزيادة اجلودة.
وذك��رت الوزارة، اأنه بناًء على احتياج 
املتوق��ع  والكمي��ات  املحل��ي  ال�ص��وق 
ت�صديرها، فاإنها حددت زراعة 1500 
دومن فق��ط م��ن حم�ص��ول الفراول��ة، 
وذلك ل�ص��مان �ص��هولة وجناح ت�ص��ويق 
املنتج، الفتة اإىل اأن امل�صاحة املزروعة 

يف العام املا�صي بلغت 1750 دومن.
واأرجعت ال��وزارة اإجراءاتها لتحديد 
امل�ص��احات من الفراولة ب�ص��كل خا�ش 
واخل�ص��ار ب�ص��كل عام اإىل عدة اأ�صباب 
م��ن اأهمه��ا، اأن��ه م��ن املتوق��ع مواجهة 
�ص��عوبات كبرة يف ت�ص��دير املحا�صيل 
الزراعية للخارج وال�ص��يما الفراولة، 
نتيجة لالإغالق �ص��به الكامل لالأ�صواق 
اخلارجية و�ص��عف القدرة ال�ص��رائية 
ب�صبب جائحة كورونا العاملية، مما قد 
يوؤدي اإىل انخفا�ش االأ�ص��عار وتكد�ش 
املنت��ج يف االأ�ص��واق املحلي��ة وتعر���ش 

املزارعني خل�صائر فادحة.

توقع بإنتاج 7200 طن

" الذهب األحمر" ُسقّي مّر كورونا" بغزة
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غزة- الراأي
م��ع ا�ص��تمرار ارتفاع وت��رة االإ�ص��ابات 
ا، قررت  امل�ص��جلة بفرو�ش كورون��ا يوميًّ
وزارة ال�ص��حة يف قط��اع غ��زة البدء يف 
تنفيذ �صيا�صة العزل املنزيل للم�صابني، 
لتخفيف العبء على املنظومة ال�صحية 
يف ظل االزدياد الكبر الأعداد امل�صابني 

واملخالطني.
الع��زل  م��ن  ال�ص��حة  وزارة  وا�ص��تثنت   
املن��زيل م��ن ت�ص��تلزم حالتهم ال�ص��حية 
رعاي��ة طبي��ة خا�ص��ة حيث �ص��يعزلون 
ا  ويعاجلون يف املوؤ�ص�صات ال�صحية، واأي�صً
م��ن ال تتوف��ر لديهم الظروف املنا�ص��بة 
الإمتام العزل املنزيل حيث �ص��يعزلون يف 

مراكز خم�ص�صة لذلك.
ب��وزارة  املن��زيل  الع��زل  مل��ف  م�ص��وؤول 
ال�ص��حة يف غزة، الدكتور معت�صم �صالح 
املعزول��ني منزليًا ب�ص��رورة االإ�ص��راع يف 
الذه��اب للم�صت�ص��فيات يف ح��ال ظهرت 
اأو  التنف���ش  ك�ص��يق  حرج��ة  اأعرا���ش 
اأو  احل��رارة  درج��ات  يف  كب��ر  ارتف��اع 
تدين ن�صبة االأك�صجني، حتى ال تتدهور 

حالتهم ال�صحية ويفقدوا حياتهم.
وحول ملف العزل املنزيل اأكد د. �صالح 
ل��وزارة  التابع��ة  امليداني��ة  الف��رق  اأن 
مث��ل  ال�ص��ريكة  واملوؤ�ص�ص��ات  ال�ص��حة 
موؤ�ص�ص��ة “كريتا�ش” واالإغاثة الطبية 
واحتاد جلان العمل ال�ص��حي تعمل على 
زيارة امل�صابني يف اليوم الثاين من العزل 

املن��زيل، فيما يتم االت�ص��ال لالطمئنان 
عليهم ثالث مرات خا�ص��ة فئة املر�ص��ى 
وكبار ال�ص��ن ممن تتجاوز اأعمارهم فوق 
ال���50 عامًا، الأخ��ذ العالم��ات احليوية 
وتقييم الو�ص��ع ال�صحي لتفادي حدوث 

م�صاعفات مر�صية.
واأو�ص��ح اأن فك��رة الع��زل املن��زيل الت��ي 
املا�ص��ي  نوفم��ر  م��ن   12 ال���  ب��داأت يف 
جاءت لتخفي��ف العبء عل��ى املنظومة 
ال�صحية يف ظل االزدياد الكبر الأعداد 

امل�صابني واملخالطني.
وب��ني اأن الروتوك��ول املتب��ع يف الع��زل 
املنزيل يعمل على اأ�صا�ش ظهور النتيجة 
املخرية باأن ال�ص��خ�ش م�ص��اب بكوفيد 
19 ث��م العم��ل عل��ى تقيي��م امل�ص��ابني 
وع��زل كاف��ة امل�ص��ابني والتفري��ق ب��ني 
و�ص��عيفي  املزمن��ة  املر�ص��ية  احل��االت 
املناع��ة الذي��ن يت��م حتويله��م تلقائي��ًا 
للم�صت�صفيات، باالإ�صافة اإىل االأ�صخا�ش 
الذي��ن ال تتوف��ر لديهم �ص��روط العزل 
املن��زيل، ما عدا ذلك يت��م اإبقاء عزلهم 

يف منازلهم.
املن��زيل  الع��زل  مل��ف  م�ص��وؤول  واأ�ص��ار 
بوزارة ال�ص��حة اأنه منذ بدء بروتوكول 
الع��زل املن��زيل مت تنفي��ذ 3560 زيارة 
منزلية للم�ص��ابني، ا�صتفاد منها 5000 
م�ص��اب و16 األ��ف خمال��ط، منوه��ًا اإىل 
وج��ود 113 األ��ف خمالط مبتو�ص��ط 5 

خمالطني لكل م�صاب.

ون��وه �ص��الح اإىل اأنه��م تلق��وا اأك��رث م��ن 
فيم��ا  امل�ص��ابني،  م��ن  منا�ص��دة   700
جمم��ل  م��ن  �ص��خ�ش   160 حتوي��ل  مت 
املنا�صدات للم�صت�صفيات ب�صبب ظروفهم 

ال�صحية ال�صعبة.

إرشادات 
وكان��ت دائرة التثقيف ال�ص��حي بوزارة 
توعوي��ة  ن�ص��رة  اأ�ص��درت  ال�ص��حة 
واإر�ص��ادات وقائية لالأ�صخا�ش يف العزل 
االإ�ص��ابة مبر���ش  اأن  موؤك��دة  املن��زيل، 

كوفيد19- لي�ش عيًبا وال و�صمة عار.
 ويق��ول مدي��ر دائرة التثقي��ف وتعزيز 
ال�ص��حة بال��وزارة د. مع��ني الكري��ري: 
"اإن امل�ص��اب داخ��ل العزل املنزيل مينع 
��ا خالل ف��رتة العزل،  من اخل��روج نهائيًّ
ويجب على جميع اأفراد االأ�ص��رة البقاء 
يف املنزل، واأالاَّ ي�ص��مح بقدوم الزائرين، 
ال�ص��حة  وزارة  بتعليم��ات  وااللت��زام 

والفريق الطبي املعالج". 
بجرع��ات  االلت��زام  �ص��رورة  ويب��ني 
الدواء اإذا و�ص��فت للمري�ش، واأن ُتختار 
غرفة منف�صلة عن باقي اأفراد االأ�صرة، 
ويف�ص��ل اأن تك��ون م��ع حم��ام منف�ص��ل، 
عل��ى اأن يت��م تهويتها بانتظ��ام، واإذا مل 
يتوف��ر حمام منف�ص��ل يج��ب التاأكد من 
تنظيفه جيًدا بالكل��ور املخفف بعد كل 

ا�صتخدام. 
ع��دم  ل�ص��رورة  الكري��ري  وينب��ه 

االخت��الط مع بقي��ة اأفراد االأ�ص��رة يف 
املنزل، وا�ص��تخدام الهاتف يف حال كان 
بحاج��ة اإىل التوا�ص��ل م��ع اأي �ص��خ�ش 
بع��د،  ع��ن  الن��داء  اأو  املن��زل  يف  اآخ��ر 
وال�ص��ماح لف��رد واح��د فقط م��ن اأفراد 
االأ�ص��رة برعايت��ه وخدمت��ه، ويتوجب 
علي��ه ارت��داء الكمام��ة كلم��ا دخل اإىل 

الغرفة. 
وين�ص��ح باملحافظ��ة عل��ى م�ص��افة 1-2 
مرت بني امل�ص��اب ومن يق��دم له الرعاية 
م��ع ارت��داء للكمامة، والتاأكد من غ�ص��ل 
با�ص��تمرار،  وال�ص��ابون  بامل��اء  اليدي��ن 
اأو  ال�ص��عال  عن��د  املح��ارم  وا�ص��تخدم 
العط�ش والتخل�ش منها يف �ص��لة مهمالت 
وحمكم��ة  بال�ص��تيكي  بكي���ش  مغط��اة 

االإغالق، اأو با�صتخدام ثنيه الذراع. 
جتن��ب  "يتع��ني  الكري��ري:  ويتاب��ع 
م�صاركة االأدوات املنزلية اأو ال�صخ�صية 
مع االآخرين مثل اأواين االأكل اأو فر�صاة 
اأو  الو�ص��ائد  اأو  املالب���ش  اأو  االأ�ص��نان 
املنا�ص��ف وخالف��ه، والتاأك��د م��ن غ�ص��ل 
واملفرو�ص��ات  واالأدوات  االأكل  اأواين 
واملنا�ص��ف واملالب�ش وكل ما ت�ص��تخدمه 
ب�صكل منف�صل عن اأدوات ومالب�ش بقيه 

اأفراد االأ�صرة".
وتطه��ر  تنظي��ف  �ص��رورة  ويو�ص��ح   
االأ�ص��طح واالأغرا���ش امل�ص��تخدمة مرة 
ا، مث��ل مقب�ش  واح��دة على االأق��ل يوميًّ
الب��اب والط��اوالت واجل��وال والنظارة 

وكل م��ا تلم�ص��ه الي��د، وع��دم م�ص��اركة 
الطع��ام م��ع اأفراد االأ�ص��رة، واحل�ص��ول 
كمي��ة  و�ص��رب  جي��دة  تغذي��ة  عل��ى 
كافي��ة من امل��اء، وق�ص��ط كاٍف من النوم 

والراحة. 
عل��ى  احلف��اظ  اأهمي��ة  اإىل  وي�ص��ر 
الريا�ص��ة  م��ن  مف�ص��ل  ن��وع  ممار�ص��ة 
داخل الغرفة، واإ�ص��غال الوقت باأن�صطة 
حمبب��ة كالقراءة والكتابة، وا�ص��تمرار 
التوا�ص��ل م��ع االأه��ل واالأ�ص��دقاء عر 
الهاتف وو�صائل التوا�صل االجتماعي. 

باجلان��ب  االهتم��ام  �ص��رورة  ويوؤك��د 
النف�ص��ي فه��و ي�ص��اعد يف رف��ع املناع��ة 
ع��ن  واالمتن��اع  االأمرا���ش،  ومقاوم��ة 

التدخني والتقليل من املنبهات.
 ويف ح��ال ظه��ور اأعرا���ش �ص��حية مثل 
ارتف��اع يف درج��ة احل��رارة اأكرث من 38 
درجة، وزيادة عدد نب�ص��ات القلب اأكرث 
م��رات  وع��دد  الدقيق��ة،  يف   110 م��ن 
التنف���ش اأك��رث من 25 م��رة يف الدقيقة 
م��ع �ص��يق اأو �ص��عوبة يف التنف�ش يتعني 
طلب امل�ص��اعدة الطبية، واالت�صال على 

الرقم املجاين 103.
وذك��ر يف نهاي��ة حديث��ه اأن بروتوك��ول 
اإنه��اء الع��زل املنزيل املتبع، لكي ي�ص��بح 
امل�ص��اب متع��ايف ين���ش عل��ى اإنه��اء 14 
يومًا من تاريخ اإجراء الفح�ش املخري، 
والتاأك��د من اختف��اء االأعرا�ش يف اآخر 

اأيام.  3

"العزل المنزلي" هل يخفف العبء على المنظومة الصحية بغزة
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غزة-الراأي
ال تدخ��ر وزارة الع��دل بغ��زة اأي جه��د م�ص��تطاع، 
وم�ص��تغلة  واالإمكاني��ات،  الطاق��ات  كل  م�ص��خرة 
كل الق��درات وامله��ارات، للنهو�ش بقط��اع العدالة، 
وحتقي��ق اأق�ص��ى درج��ات الع��دل واالأمن و�ص��يانة 

حقوق املواطن.
دوائر واأق�ص��ام عديدة تعمل يف اإطار عمل الوزارة، 
ول��كل دائ��رة منها وظائ��ف واأدوار وخط��ط معينة 
ت�ص��ر وفقه��ا يف �ص��بيل الو�ص��ول للعدال��ة، ون�ص��ر 

�صيادة القانون بغزة.
وح��ول دور ال��وزارة يف ه��ذا اجلان��ب، ق��ال وكي��ل 
وزارة العدل د.حمم��د النحال، يف حديث ل�رنامج 
االإعالمي  املكتب  يع��ده  الوزارات" الذي  " اأروق��ة 
احلكوم��ي بغ��زة: ن�ص��عى ال�ص��تقرار جمتمعن��ا م��ن 
خالل زيادة م�ص��توى العدالة والو�صول باملواطنني 
اليها مبفهومها ال�ص��امل"، مو�ص��حا اأن وزارته تعمل 
على حتقيق ر�ص��الة العدالة بعالقتها بالق�صاء من 

خالل �صمان اإجراءات التقا�صي بني املواطنني.
واأ�ص��ار اإىل اأن الوزارة تقوم بالتوا�ص��ل مع اجلهات 
احلكومي��ة املخت�ص��ة بتوف��ر كل م��ا يلزم للق�ص��اء 
واملحاك��م، من حيث توف��ر الكادر الب�ص��ري الكايف 
وامل��درب، واأ�ص��حاب الكف��اءات اأو من خ��الل توفر 
للمحاك��م،  تل��زم  الت��ي  اللوج�ص��تية  امل�ص��تلزمات 

وتوفر مقرات منا�صبة لها.
وعكف��ت ال��وزارة منذ �ص��نوات على اع��داد برنامج 
حي��ث  للعدال��ة،  الو�ص��ول  برنام��ج  علي��ه  اأطل��ق 
التقا�ص��ي  باإج��راءات  تتعل��ق  �ص��كاوى  ت�ص��تقبل 
الن��زالء  وحق��وق  العام��ة،  النياب��ة  واج��راءات 
واملوقوف��ني ل��دى وزارة الداخلية، ويتم ا�ص��تقبال 

هذه ال�صكاوى ومتابعتها ب�صكل مبا�صر.

خدمات مساندة
جملة من اخلدمات امل�ص��اندة ت�صرف عليها الوزارة 
م��ن خ��الل مرافقه��ا املتع��ددة، مث��ل كَت��اب الع��دل 
واملعم��ل  الع��ديل  وال�ص��جل  الت�ص��ديقات  ودائ��رة 
اجلنائي والطب ال�ص��رعي واملعهد العايل للق�ص��اء، 
وه��ذه كلها مرافق تتبع ل��وزارة العدل، وتعمل على 
م�ص��اندة الق�ص��اء والنيابة العامة من اأجل حتقيق 

اأعلى م�صتوى من العدالة.
ووف��ق ما ذك��ره النح��ال، فاإنه م��ن ال�ص��عب اثبات 
ب��دون  تعاطيه��ا  اأو  باملخ��درات  االجت��ار  جرمي��ة 
تقرير �ص��ادر من املعمل اجلنائي الفل�ص��طيني، كما 
اأن الطب ال�ص��رعي يقوم بر�صالة عظيمة يف جمال 
اجلرائ��م املتعلق��ة بالقت��ل واال�ص��ابات البليغ��ة، 
وه��ذه كله��ا حتت��اج اىل تقري��ر الط��ب ال�ص��رعي 
للتعام��ل م��ع اجله��ات الر�ص��مية، ويت��م االعتم��اد 
عليه��ا يف ا�ص��دار العقوب��ة اأو يف عملي��ات الترئة 

للمواطنني.
ويق��وم الطب ال�ص��رعي بر�ص��الة وخدمة م�ص��اندة 
التقا�ص��ي واملعم��ل اجلنائ��ي، وكت��اب  الإج��راءات 
العدل يقوم باإعداد الوكاالت كم�ص��تند ر�صمي يتم 

التعامل معه اأمام اجلهات الر�صمية للمواطنني.
وفيم��ا يتعل��ق بدائ��رة الت�ص��ديقات بال��وزارة، فال 
يعت��د ب��اأي م�ص��تند ياأتي من اخل��ارج اأم��ام اجلهات 
الر�ص��مية اال بع��د ت�ص��ديقه م��ن وزارة اخلارجية 
الفل�صطينية، ومن ثم "دائرة الت�صديقات يف وزارة 
الع��دل " ك��ي يك��ون ناف��ذا ل��دى اجلهات املخت�ص��ة 

املعمول بها بغزة
ال�ص��جل العديل اأي�ص��ًا ي�صدر �ص��هادة املحكومية اأو 
�ص��هادة عدم املحكومي��ة، وهو عبارة عن �ص��حيفة 
جنائي��ة يعم��ل به��ا لك��ن فق��ط فيم��ا ي�ص��در �ص��د 
ال�ص��خ�ش من اأحكام جزائية، �ص��واء كانت �ص��ادرة 
من الق�ص��اء النظامي اأو الع�ص��كري وبالتايل تكون 
هذه ال�صهادة معمول بها اأمام اجلهات املعنية والتي 
تطلب من بع�ش املواطنني هذه ال�صهادة، وخ�صو�صا 
يف دول اخلارج من اأجل االإقامة اأو املنح الدرا�صية، 

وبالتايل الوزارة م�صئولة عن هذا اجلانب.

تعزيز حقوق االنسان
متعل��ق  جان��ب  ال��وزارة:" هن��اك  وكي��ل  واأ�ص��اف 
لتحقي��ق  م�ص��اند  جان��ب  وه��و  املهني��ة  بال�ص��ئون 
العدالة واإجراءات التقا�ص��ي، مثل ا�ص��دار �صهادة 
املحك��م واإ�ص��دار �ص��هادة اخلبر، وبالت��ايل املحكم 
املعتمد من وزارة العدل هو فقط من يقوم القا�ص��ي 
باإحال��ة اخل�ص��وم اىل التحكي��م من خ��الل املحكم 

املعتمد".
وفيما يتعل��ق باخلرة، هناك العديد من املنازعات 
بني املواطنني ال ي�ص��تطيع القا�صي الف�صل فيها اال 

بناء على تقرير اخلرة.
 وتعد وزارة العدل امل�ص��وؤولة عن اإ�صدار اأو اعتماد 
اخلراء ومن ثم منحه��م رخ�ش معتمدة، وبالتايل 
تر�صل ك�ص��فها اىل املحاكم العتماد اخلراء لديها 
ك��ي يتم اختي��ار املعتمدين، اىل جانب م�ص��وؤوليتها 

عن النقابات وترخي�صها.
ال��وزارة يف تعزي��ز وحماي��ة حق��وق  وح��ول دور 
االن�ص��ان وتطبيقه، ق��ال:" يتم من خ��الل برنامج 
الو�ص��ول للعدالة الأننا قمنا اإع��داد هذا الرنامج، 
ونتلقى ب�ص��كل مبا�ص��ر للعديد من ال�ص��كاوى ت�ص��ل 
اىل مكت��ب الوكي��ل، وم��ن ث��م حت��ال اىل االإدارة 
املخت�ص��ة الت��ي تدي��ر عمله��ا وف��ق ه��ذا الرنامج، 
وبالت��ايل تتوا�ص��ل االإدارة م��ع الق�ص��اء والنيابة 

والداخلية من اأجل اإن�صاف املواطنني ".
ويوجد بال��وزارة دائرة متابعة ال�ص��جون من اأجل 
�ص��مان حقوق النزالء، �ص��واء يف مراك��ز التوقيف 
او ال�ص��جون، وهن��اك زيارات دوري��ة منتظمة على 
م��دار الع��ام، كم��ا توج��د وح��دة حق��وق االن�ص��ان 
ودائ��رة اجلمعي��ات احلقوقي��ة، م��ن خالله��ا يت��م 
اال�صراف على املوؤ�ص�صات التي تخت�ش بن�صر الوعي 

القانوين.

متابعة السجون
من جهته، اأكد رئي�ش ق�صم متابعة ال�صجون بوزارة 
الع��دل اأ�ص��رف مغ��اري، اأن املتابع��ة لل�ص��جون تت��م 
ب�ص��كل دوري، حيث يتم زيارة كل مراكز االحتجاز 
بغزة �صواء اأماكن حتقيق اأو مراكز تابعة لالإ�صالح 
والتاأهي��ل، عل��ى االأق��ل مرت��ني �ص��نويا، الفت��ا اىل 
وج��ود تكليف��ات لبع���ش امله��ام املح��ددة لتق�ص��ي 
احلقائق يف �ص��كوى معينة، اأو وف��اة نزيل يف نظارة 

معينة.
"اأروق��ة  ل�رنام��ج  حدي��ث  يف  مغ��اري  واأو�ص��ح 
الوزارات"، اأن هناك عالقة تكاملية مع املوؤ�ص�ص��ات 
احلقوقي��ة بغزة، واأنهم يحاولون معاجلة امل�ص��اكل 
املوج��ودة يف تقاريره��م، وكل ال�ص��كاوى الت��ي ترد 

يتم حلها.
وقال:" نحن نتعامل مع فئة ه�ص��ة وخا�صة ق�صايا 

النزالء، ون�ص��ارك يف و�ص��ع موؤ�ص��رات العدالة وهو 
م�صروع لو�صع موؤ�صرات العدالة املتعلقة بكل جهات 
التنفيذ، ونرفع تقارير دورية لكل اجلهات التي لها 

عالقة بتطبيق القانون وحقوق االن�صان".
وعلى �ص��عيد ا�ص��تقبال ال�ص��كاوى، اأو�ص��ح امل�صت�صار 
اأن��ه يت��م  القان��وين بال��وزارة حمم��ود البلع��اوي، 
ا�ص��تقبال ال�ص��كاوى الت��ي تتعل��ق بانته��اك حقوق 
م��ن خ��الل ح�ص��ور  االن�ص��ان يف كاف��ة املج��االت، 

ال�صخ�ش نف�صه، اأو عر مركز ال�صكاوى املوحدة.
 وتتعل��ق ال�ص��كاوى بق�ص��ايا حق��وق االن�ص��ان، مثل 
التعذيب والقب�ش والوفاة داخل ال�ص��جون اأو �ص��د 
املوؤ�ص�ص��ات، فيما يتم ا�ص��تقبال ال�صكاوى ودرا�صتها، 
وخماطبته��ا،  امل�ص��تكي  بال�ص��خ�ش  تعلقه��ا  وم��دى 
حي��ث  اأ�ص��بوعني،  اأو  اأي��ام  عليه��ا  ال��رد  ويحت��اج 

ال�صرية التامة بني امل�صتكي واملوظف. 

وحدة التطوير
وف��ق م��ا ذكرت مدير وح��دة التطوير املوؤ�ص�ص��ي يف 
وزارة العم��ل، اينا���ش الرنتي�ص��ي، فقد اأ�ص��تحدثت 
ح�ص��ب الهيكلية اجلدي��دة لوزارة العم��ل، ويتبعها 
دائرتني: دائرة احلا�ص��وب وتكنولوجيا املعلومات 
ودائ��رة التخطي��ط والتطوير، وه��ذه ينبثق عنها 
اأق�ص��ام: ق�صم التخطيط وق�صم اجلودة وق�صم   3
مرك��ز املعلوم��ات الع��ديل، وت�ص��رف الوح��دة على 
اإعداد اخلطط اال�ص��رتاتيجية والهيكلية للوزارة، 
واآلي��ات اجل��ودة وحتقي��ق ر�ص��ا املواطن، وت�ص��رف 
على عم��ل مركز املعلوم��ات الع��ديل، والذي يهدف 

اىل تقييم واقع العدالة يف موؤ�ص�صات غزة.
الوح��دة  تق��وم  امل�ص��تمرة،  املتابع��ة  خ��الل  وم��ن 
التقاري��ر  خ��الل  م��ن  الوح��دات  عم��ل  مبتابع��ة 
الدورية الت��ي تعك�ش مدى حتقيق االإجنازات وفق 
اخلط��ة والعقبات التي تق��ف اأمام عملها، من حيث 

تنمية املوارد الب�صرية اأو املوارد الراأ�صمالية.
"اأروق��ة  لرنام��ج  حدي��ث  يف  الرنتي�ص��ي  وقال��ت 
ال��وزرات":" تبن��ت وزارة الع��دل حتقي��ق اجل��ودة 
توثي��ق  ومنه��ا  للمواطن��ني،  خدم��ات  وتق��دمي 
اىل  باالإ�ص��افة  وت�ص��ديقها،  العدلي��ة  املعام��الت 
�ص��هادات عدم املحكومية التي ت�ص��در عن ال�ص��جل 

العديل".
واأ�ص��افت:" نح��ن معني��ون بتح�ص��ني وجتويد هذه 
اخلدم��ة، ولذل��ك مت اإع��داد اأدل��ة اإجرائية لعمل 
مب��ا  العملي��ات  هند�ص��ة  واإع��ادة  االدارات  تل��ك 
�ص��يحقق اأف�ص��ل و�ص��ول للمواط��ن، كم��ا مت اإعداد 
ا�ص��تبانات لقيا���ش ر�ص��ا املواطن الذي ي��رتدد على 
اأماك��ن  حتلي��ل  مت  خالله��ا  وم��ن  االإدارات  ه��ذه 
الق�ص��ور، وم��ن ث��م مت تلبية بع���ش امل�ص��اريع التي 

ميكن اأن حتقق اجلودة للمواطن".

 المعهد العالي للقضاء
عمي��د املعه��د الع��ايل للق�ص��اء الفل�ص��طيني �ص��امي 
االأ�ص��رم، ب��ني اأن ومهام املعهد تطوير اأداء ال�ص��ادة 
امل�صت�ص��ارين م��ن ق�ص��اة واأع�ص��اء النياب��ة العامة 
والع�ص��كرية، وتطوير مهارات املوظفني يف خمتلف 

الوزارات واخلريجني. 
ال��وزارات":"  "اأروق��ة  لرنام��ج  االأ�ص��رم  وق��ال 
اإن املعه��د يوج��د ب��ه جلن��ة علمي��ة تق��وم باإعداد 
ل��دورات  ال��وزرات  احتياج��ات  لدرا�ص��ة  خط��ة 
اأو بروتوك��والت معين��ة، وم��ن ث��م اع��داد خط��ة 
تدريبي��ة، وبالت��ايل عقد دورات لل�ص��ادة الق�ص��اة 

واأع�صاء النيابة �صواء يف املعهد اأو خارجه".
 واأو�صح اأن تلك الدورات �صاهمت يف تطوير االأداء، 
وله��ا جهد مثم��ر نتيجة ال�ص��عور بالفائدة من تلك 
املحا�ص��رات. ولفت يف حديثه اىل اأنهم يتوا�صلون 
م��ع اجله��ات الداخلي��ة املتعلق��ة بحقوق االن�ص��ان 
ومعظ��م الهيئ��ات، اىل جانب التوا�ص��ل م��ع معاهد 
خارجي��ة، واأن��ه مت اإر�ص��ال ق�ص��اة من غ��زة لتلقي 
دورات يف م�ص��ر م��ن قب��ل ق�ص��اة كب��ار، اىل جانب 
تلقي دورة عر فيديو كونفر�ش لعدد من الق�صاة.

وح��ول كيفية تطوي��ر املعه��د والنهو�ش به، اأ�ص��ار 
اىل �ص��رورة التجديد امل�ص��تمر للمدربني وار�ص��ال 
مدرب��ني للخارج لتدريبه��م وتطويرهم، منوها اىل 
اأن هن��اك تعام��الت مع موؤ�ص�ص��ات خارجية ب�ص��كل 

كبر لكن ب�صبب احل�صار مت توقيف العديد منها. 

الشؤون القانونية
مدير ال�صوؤون القانونية بالوزارة، ماجد اأبو ريدة، 
اأكد اأن ال�ص��ئون القانونية من االدارات املتخ�ص�صة 
امل�ص��روعات  اإع��داد  مهامه��ا  م��ن  واأن  بال��وزارة، 
القانونية، واعداد مذكرات قانونية وتنقيح بع�ش 

القوانني.
وذكر اأب��و ريدة يف برنام��ج "اأروقة ال��وزارات"، اأن 
دائرت��ه عكف��ت يف املرحلة االأخرة على �ص��ياغة 
م�ص��روعات القوانني التي تخ�ش مهام وعمل دوائر 
وزارة الع��دل ال�ص��يما قان��ون كتبة الع��دل، وبع�ش 
القوان��ني االأخ��رى مث��ل قان��ون الت�ص��ديقات ومت 

رفعها للجهات املخت�صة.
وما مييز عمل ال�ص��ئون القانوني��ة اأنه يوجد بها 3 
دوائ��ر، دائرة ال�ص��ئون القانونية ودائرة االأبحاث 
ودائ��رة املوؤ�ص�ص��ات احلقوقي��ة ول��كل دائ��رة عمل 

يخت�ش بها.

الشؤون المهنية
اأم��ا فيما يتعلق بدائرة ال�ص��وؤون املهني��ة، فقد اأكد 
املدي��ر الع��ام للدائ��رة حم��ي الدي��ن االأ�ص��طل، اأن 
الدائرة ت�ص��تند بعملها اىل جمموعة من القوانني، 

وه��ي تقوم عل��ى رعاية خم�ص��ة ملف��ات اأ�صا�ص��ية، 
املل��ف االأول يتعل��ق بت�ص��جيل النقاب��ات وتوثي��ق 
اأو�ص��اعها، واملل��ف الث��اين يتعل��ق مبتابع��ة �ص��ئون 
اجلمعي��ات احلقوقي��ة، والثال��ث يتعل��ق برتخي�ش 
برتخي���ش  يتعل��ق  والراب��ع  املحكم��ني  وت�ص��جيل 
باعتم��اد  يتعل��ق  واخلام���ش  التحكي��م،  موؤ�ص�ص��ات 

املرتجمني املحلفني.
واأ�ص��ار االأ�ص��طل لرنام��ج يف "اأروق��ة ال��وزارات"، 
39 نقاب��ة يف خمتل��ف  اأن ع��دد النقاب��ات بغ��زة 
املج��االت، يف ح��ني يوج��د خم���ش نقاب��ات يف اإطار 
الت�ص��جيل. ويوج��د ل��دى ال�ص��وؤون املهني��ة، 585 
مل��ف للمحكم��ني و249 حمك��م معتمد ل��دى وزارة 
الع��دل، و3 فئ��ات م��ن جمي��ع املحكم��ني وكل فئ��ة 
لها اخت�صا�ص��اتها. وقال االأ�ص��طل:" هناك قانون 
والئح��ة تنفيذي��ة تتعلق باملرتجم��ني القانونيني، 
وهم يحلف��ون اليم��ني القانونية ام��ام وزير العدل 
الر�ص��مية،  الوثائ��ق  ترجم��ة  بعده��ا  وباإمكانه��م 
ولدين��ا 29 مرتج��م معتمد لدى ال��وزارة، موزعون 
16 يف جم��ال اللغ��ة االإجنليزي��ة و10 يف جم��ال 
اللغة العرية و2 يف جمال اللغة الرتكية. وواحد 
يف جم��ال اللغ��ة الفرن�ص��ية ". واأ�ص��اف:" يوج��د 
لدين��ا 13 جمعية حقوقية يت��م متابعتها من قبل 
ق�ص��م �ص��وؤون اجلمعيات، باالإ�ص��افة اىل امل�ص��اريع، 
حيث ن�صارك وزارة الداخلية يف الرقابة على هذه 
اجلمعي��ات، ومدى جتاوبها مع اخلطط املو�ص��وعة 

من قبل وزارة العدل".

دائرة كتاب العدل
مدير دائ��رة كتاب العدل فادي عب��د الباري، لفت 
اىل اأن دائرت��ه تخت���ش بتوثي��ق خمتل��ف اأن��واع 
املعامالت وا�ص��تقبالها، مو�ص��حا اأن �صاحب املعاملة 
يج��ب اأن يك��ون ف��وق �ص��ن 18 واأن يكون ال�ص��خ�ش 
عاقل وبالغ، وعند ا�ص��تقبال املعاملة يتم تدقيقها 
ومن ثم ق��راءة الن�ش، ومن ثم املوافقة اأم ال، ومن 
بعده��ا التوقي��ع م��ن قب��ل املواط��ن ومن ثم و�ص��ع 

الر�صم املنا�صب على املعاملة من قبل املوظف".
وذك��ر عبد الب��اري يف برنامج اأروقة ال��وزارات، اأن 
املعام��الت اأن��واع، فهن��اك معام��الت اإخط��ار عديل 
ومنه��ا وكال��ة خا�ص��ة وعام��ة و�ص��ند دي��ن ومنه��ا 
الأر�ص��فة  ط��رق  هن��اك  واأن  العدلي��ة،  الكفال��ة 
املعام��الت العدلية، وو�ص��عها يف ملفات دائرة كتاب 

العدل.
وح��ول الغ��اء الوكال��ة، اأج��اب:" الوكال��ة العامة 
يف  ع��ديل  باإخط��ار  الغائه��ا  ي�ص��تطيع  واخلا�ص��ة 
مكان اب��رام الوكالة لي�ص��هل علي��ه الغائها، ويجب 
على ال�ص��خ�ش اأن يتاأكد من اقراره على الغاء هذه 
املعامل��ة ومن ثم يتم متابع��ة اخطار املواطن الذي 

يرغب باالإلغاء".
وتتواج��د دوائ��ر كت��اب الع��دل يف كل حمافظ��ات 
غ��زة، حي��ث يوجد 5 دوائ��ر يف جممع��ات املحاكم 

املنت�صرة بغزة.
دائرة ال�صجل والعدل الوطني 

بدوره اأك��د مدير دائرة ال�ص��جل والع��دل الوطني 
ح�ص��ن مرجتى، اأن دائرته متن��ح املواطن بناء على 
حاجته للموؤ�ص�ص��ات والوزارات �ص��هادة تفيد بعدم 
حمكوميته اأو ما ي�ص��مى ال�صحيفة اجلنائية، الأنها 
اأ�صبحت �صرورة لكثر من االأعمال واحلرف واملهن 

تقوم بطلبها الوزارات. 
املواطن  والتوثي��ق يحتاجها  الت�ص��ديقات  "دائرة 
الفل�ص��طيني لت�ص��ديق كل املعام��الت العدلية التي 
ترد له ال�ص��تعمالها خ��ارج الوطن اأو يف ال�ص��فارات 

الفل�صطينية"، قال مرجتي.
متواج��دة يف كل  فه��ي  الع��دل  كتب��ة  دائ��رة  اأم��ا 
حمافظات غزة ال�صمالية واجلنوبية، حيث يوجد 
له��ا خم���ش فروع، بغ��زة ودي��ر البلح وخ��ان يون�ش 
ورف��ح وال�ص��مال، وتق��وم بكتاب��ة جمي��ع الوثائ��ق 

العدلية التي يحتاج اليها املواطن.

وزارة العدل بغزة..جهود دؤوبة لتعزيز سيادة القانون
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غزة- الراأي-اأالء النمر
بينم��ا يخ�ص��ع املالي��ني للحظ��ر 
بق��اع  م��ن  العدي��د  يف  املن��زيل، 
م��ن  احل��د  اأج��ل  م��ن  الع��امل، 
تف�ص��ي فرو�ش كورون��ا، يخو�ش 
اجلي���ش االأبي���ش، م��ن الأطب��اء 
واملمر�ص��ون، وجميع العاملني يف 
اأنح��اء  القطاع��ات ال�ص��حية يف 
الع��امل، حرب��ا ال ه��وادة فيها يف 
مواجهة الفرو���ش القاتل، وهم 
يبذلون جهدا م�صاعفا، يحرمهم 
يف اأحي��ان كثرة من �ص��اعات نوم 
كافي��ة، م��ن اأج��ل العناي��ة مب��ن 
معر�ص��ني  الفرو���ش  اأ�ص��ابهم 

حياتهم للخطر.
ومن��ذ اأ�ص��ابيع تت��واىل االأخب��ار 
ال�ص��يئة، عن �ص��قوط العديد من 
، يف معركته��م  االأطب��اء  ه��وؤالء 
ملواجه��ة  االأمام��ي  اخل��ط  عل��ى 
اإليه��م  انتق��ل  اأن  بع��د  كورون��ا، 
الفرو���ش القاتل، وهم يتعاملون 

مع مر�صاه.
وب��ني ع��دم لالمب��االة بخطورة 
املر�ش و�ص��رعة انت�ص��اره الوا�صع 
الك��وادر  عل��ى  ال�ص��غط  وزي��ادة 
الطبي��ة ونق�ص��ها تكمن امل�ص��كلة 
يف وع��ي املواطن وم��دى التزامه 
الت��ي  الوقائي��ة  باالإج��راءات 
دعت وتدعو له��ا جلنة الطوارئ 

يف قطاع غزة .
فالوفي��ات يف خ��ط الدفاع االأول 
ال�ص��ارع  اأ�ص��ابت  االأطب��اء  م��ن 

�ص��يما  �ص��ديد ال  الغ��زي بح��زن 
و�ص��ط حتذي��رات غر م�ص��بوقة 
م��ن  جدي��دة  موج��ة  بخط��ر 

فايرو�ش كورونا.
الفل�ص��طينية  ال�ص��حة  وزارة 
بغ��زة، نع��ت  الطبي��ب "جم��دي 
عي��اد"، اأخ�ص��ائي القلب مبجمع 
ت��ويف  وال��ذي  الطب��ي،  ال�ص��فاء 
جراء ا�صابته بفايرو�ش كورونا.

 واأعرب��ت ال��وزارة ع��ن خال���ش 
تعازيه��ا م��ن عائل��ة الفقيد ومن 
االأ�ص��رة الطبية بوف��اة الطبيب 
اخللوق، والذي ت�صتح�صر �صرته 
الطيبة املعطاءه فاجلميع ي�صهد 
عل��ى  واحلر���ش  باملثاب��رة  ل��ه 

رعاية املر�صى.
وذك��رت اأن االأث��ر الطي��ب الذي 
ترك��ه د. عياد �ص��يبقى حا�ص��را 
كل  ول��دى  زمالئ��ه  نفو���ش  يف 
م��ن عرف��ه ،�ص��ائلني امل��وىل ع��ز 
وج��ل اأن يتغمده بوا�ص��ع رحمته 
ومغفرت��ه واأن يله��م اأهله وذويه 

ال�صر وال�صلوان .

احتكاك عن قرب
املئ��ات من ك��وادر وزارة ال�ص��حة 
اأ�صيبوا اأثناء ت�صديهم جلائحة 
الدف��اع  خ��ط  كونه��م  كورون��ا، 
االأول، وو�صلت ن�ص��بة االإ�صابات 
يف �ص��فوفهم ٪3.5، وفًقا مل�ص��ادر 
الدكت��ور  وف��اة  وكان  بال��وزارة، 
جمدي عياد اليوم �صمن الوفيات 

التي �صجلت يف قطاع غزة.
االإداري��ة  ال�ص��وؤون  ع��ام  مدي��ر 
يف وزارة ال�ص��حة بغ��زة حمم��ود 
ال�ص��بب االأول  اإن  حم��دان ق��ال 
الإ�صابة هذه الن�صبة من الكوادر 
فئ��ة  ب��ني  �ص��يما  وال  الطبي��ة 
املمر�ص��ني ترجع اإىل االحتكاك 
املبا�صر مع امل�ص��ابني كونهم خط 
الدف��اع االأول يف مواجه��ة وكبح 
عدوى كورونا، وتفانيهم من اأجل 

احلفاظ على حياة املواطنني.
خ��الل  حم��دان  واأ�ص��اف 
ت�صريحات �صحفية "يف كثر من 
احلاالت يتوجه املري�ش امل�ص��اب 
ال�ص��حية  للمراك��ز  بالفرو���ش 
وامل�صت�صفيات، ويتم التعامل معه 
باأق�صى درجات الوقاية واتخاذ 
اإج��راءات ال�ص��المة، ولك��ن قدر 

اهلل غالب فتح�صل االإ�صابات".
يوميا  تت�صدى  الطبية  "الكوادر 
للجائحة ويف نف�ش الوقت تقدم 
املعت��ادة،  الطبي��ة  اخلدم��ات 
االحت��كاك  عملي��ة  وحت�ص��ل 
ال  مبر�ص��ى  اأي�ص��ا  واالخت��الط 
تظهر عليه��م االأعرا���ش". وفق 

حمدان.
املواطن��ني  اأن  حم��دان  وذك��ر 
عليه��م اأن يكون��وا اأك��رث حر�ص��ا 
الإج��راءات  وممار�ص��ًة  ووعي��ا 
ال�ص��المة الت��ي تن��وه له��ا وزارة 
ال�صحة، خا�صة يف حال التوجه 
ال�ص��حية،  واملراك��ز  للعي��ادات 

واأثناء تلق��ي العالج اأو املبيت يف 
امل�صت�صفيات.

الطبي��ة  الطواق��م  وبخ�ص��و�ش 
عليه��م  تق��ع  الت��ي  وامل�ص��وؤولية 
باتخاذ اأق�ص��ى درجات الوقاية، 
اأفاد حمدان باأنه على الرغم من 
اتخ��اذ كل االإج��راءات، اإال اأن��ه 
هذه الكوادر م�صطرة لالحتكاك 
ر�ص��التها  لت��وؤدي  واملخالط��ة 
وخدمتها ل��كل مري�ش، واإ�ص��ابة 
الطواقم والك��وادر الطبية وارد 
يف كل ال��دول الع��امل حت��ى تلك 
ال�ص��بل  لديه��ا كل  الت��ي تتوف��ر 

والو�صائل.
ويف  م�صت�ص��فى  كل  "يف  وتاب��ع 
كل مرك��ز �ص��حي هن��اك اإجراء 
القادم��ة  للح��االت  وف��رز 
وق��وع  لتجن��ب  الع��الج  لتلق��ي 
االإ�ص��ابات وانتقال العدوى، لكن 
اأحيان��ا نلم���ش اكتظاظ��ا وع��دم 
الوقائي��ة  االإج��راءات  اتخ��اذ 
بع���ش  قب��ل  م��ن  االحرتازي��ة 
بنق��ل  يت�ص��بب  مم��ا  املواطن��ني، 
الع��دوى داخل املراكز ال�ص��حية 
وامل�ص��ايف �صواء للطاقم الطبي اأو 

ملواطنني اآخرين".
الت��ي  االإج��راءات  وبخ�ص��و�ش 
تطبقها وزارة ال�ص��حة اأو ب�صدد 
مراجعتها لتقليل عدد االإ�صابات 
اأو�ص��ح  الطبي��ة،  الك��وادر  ب��ني 
االإداري��ة  ال�ص��وؤون  ع��ام  مدي��ر 
ا�صت�ص��دار  مت  اأن��ه  بال��وزارة، 

العدي��د م��ن الق��رارات وحتديث 
وف��ق  ال�ص��حية  الروتوك��والت 
ذلك، مب��ا فيها التعميم امل�ص��تمر 
عل��ى الكوادر العامة وا�صت�ص��دار 
باالإ�ص��افة  التوعوية  الن�ص��رات 

لتوفر م�صتلزمات الوقاية.

مرحلة المفاضلة 
الطب��ي  ال�ص��فاء  جمم��ع  مدي��ر 
وم�ص��وؤول جلنة الط��وارئ بغزة، 
د. حمم��د اأب��و �ص��لمية، ق��ال اإن 
والطبي��ة  ال�ص��حية  املنظوم��ة 
الزالت متما�صكة وتقدم اخلدمة 
جلميع املر�ص��ى بغ�ش النظر عن 

حاالتهم واأعمارهم".
اأب��و �ص��لمية يف ت�ص��ريح   وع��ر 
اأال  اأمل��ه  ع��ن  ال��راأي،  لوكال��ة 
ت�ص��ل الطواقم الطبي��ة ملرحلة 
املفا�ص��لة ب��ني النا���ش يف تقدمي 

اخلدمة ال�صحية.
"اإن  �ص��لمية،  اأب��و  واأ�ص��اف   
منظومتن��ا ال�ص��حية تعمل بكل 
اقتدار وتق��دم اخلدمة للجميع 
اإن كان امل�ص��اب كب��ر بال�ص��ن اأو 
�ص��غر اأو مري���ش لكن اخل�ص��ية 
تكم��ن يف ازدي��اد احل��االت واإذا 
كب��ر   ب�ص��كٍل  احل��االت  زادت 
خط��ر"،  و�ص��ع  اأم��ام  �ص��نكون 
ا�ص��غال  ن�ص��بة  اأن  اإىل  م�ص��ًرا 
اأ�ص��رة العناي��ة املرك��زة كب��رة 

وتفوق تقريًبا ال� 70 %.

أطباء غزة .. فدائيون في مواجهة كورونا
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غزة- الراأي
النق��ل  وزارة  ت�ص��عى 
واملوا�ص��الت ب��كل اإمكانياتها 
املتاح��ة يف �ص��بيل االرتق��اء 
دوائره��ا  داخ��ل  بالعم��ل 
املحافظ��ات  ع��ر  املنت�ص��رة 
اخلم�ص��ة ومق��ر ال��وزارة من 
منظوم��ة  تطوي��ر  خ��الل 
اإج��راء  يف  احلا�ص��وب 
املعامالت للمواطنني باأ�ص��رع 

وقت ممكن.
عكا�ص��ة  ح�ص��ن  م.  اأو�ص��ح 
ال�ص��وؤون  قط��اع  رئي���ش 
اأن  واملالي��ة  االإداري��ة 
للحا�ص��وب  العام��ة  االإدارة 
وتكنولوجيا املعلومات تعمل 
على توفر برامج حمو�ص��به 
ال��وزارة  بدوائ��ر  خا�ص��ة 

م��ن اأج��ل ت�ص��هيل معام��الت 
املعامالت  واإنه��اء  املواطن��ني 
الورقي��ة بحي��ث ت�ص��بح كل 
املعام��الت م��ن خ��الل برامج 
عل��ى  ي�ص��هل  مب��ا  حمو�ص��به 
املواطن اإج��راء املعامالت يف 

اأ�صرع وقت.
واأ�ص��اف عكا�ص��ة اأن��ه ميك��ن 
اإج��راء  م��ن  للمواط��ن 
معاملت��ه م��ن خ��الل توج��ه 
اإىل دائ��رة واح��دة فقط يف 
ال��وزارة ح�ص��ب ن��وع املعاملة 
حي��ث متت��از برامج ال��وزارة 
ب��ني  بالرب��ط  املحو�ص��بة 
ال��وزارة  داخ��ل  الدوائ��ر 
ذات  بال��وزارات  وكذل��ك 
يف  ي�ص��اهم  مب��ا  العالق��ة 
اإجن��از معامل��ة املواطنني يف 

نف�ش امل��كان مما يوفر اجلهد 
والوقت عليهم.

االإدارة  اأن  عكا�ص��ة  واأف��اد 
للحا�ص��وب  العام��ة 
املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
اأجن��زت يف الرب��ع الثالث من 
م��ن  العدي��د  2020م  ع��ام 
املهام والتي �ص��اهمت وب�صكل 
بالعم��ل  االرتق��اء  يف  كب��ر 
ب��ني  م��ا  احلكوم��ي جمزئ��ة 
تعديل واإ�صافة بع�ش القيود 
على الرامج مبا يتنا�صب مع 
تطوي��ر  العم��ل،  متطلب��ات 
وف��ق  املحو�ص��بة  الرام��ج 
اخلط��ة الت�ص��غيلية للوزارة، 
وحتدي��ث املوقع االإلكرتوين 
مبا يخ��دم اأه��داف التطوير 
والتغي��ر ومواكب��ة التق��دم 

العامل��ي مب��ا يحق��ق توا�ص��ل 
ال��وزارة،  جلمه��ور  اأك��ر 
م�ص��تمرة  دوري��ة  معاجل��ة 
الت��ي  وامل�ص��اكل  لالأخط��اء 
تواج��ه الرام��ج املحو�ص��بة 
وال�ص��بكات، االإ�ص��راف عل��ى 
�ص��بكة  حتدي��ث  اإع��ادة 
احلا�ص��وب بال��وزارة وو�ص��ل 
عل��ى  ال�صويت�ص��ات  جمي��ع 
بحي��ث  ال�صم�ص��ية  الطاق��ة 
توق��ف  ع��دم  يف  ت�ص��اهم 
ال�ص��بكة وعمله��ا عل��ى مدار 
ال�ص��اعة والعدي��د م��ن املهام 

االأخرى.
امل�ص��تمر  التهدي��د  ظ��ل  ويف 
االإ�ص��رائيلي  لالحت��الل 
عكا�ص��ة  ق��ال  غ��زة  لقط��اع 
اأن الوزارة �ص��رعت باأر�ص��فة 

املعام��الت اإلكرتونية حتفظ 
ه��اردات مركزي��ة ميك��ن  يف 
وق��ت  اأي  يف  اإليه��ا  الرج��وع 
املعام��الت  ع��ن  واال�ص��تغناء 
الورقي��ة ب�ص��كل نهائ��ي مب��ا 
العام��ة  امل�ص��لحة  يخ��دم 
حق��وق  عل��ى  واحلف��اظ 

املواطنني.
م��ن جانب اأخر ق��ال املواطن 
اإبراهي��م �ص��بيته اأن �ص��رعة 
اإجن��از املعامل��ة داخل دوائر 
بحي��ث  ممي��زه  الرتخي���ش 
معامالتن��ا  اأمت��ام  ميكنن��ا 
بتواج��د �ص��بكة موحده بني 
والبن��ك  الرتخي���ش  دائ��رة 
طباع��ة  �ص��ركة  وكذل��ك 
واملركب��ة  القي��ادة  رخ���ش 

وجمعيهم يف نف�ش املكان.

وزارة النقل والمواصالت 
تعزز أنظمتها اإللكترونية لعام 2020
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غزة-الراأي - اآالء النمر
ع��ام 2012 كان��ت االأمم املتح��دة قد 
ح��ذرت يف تقرير لها، يفي��د باأن قطاع 
غزة "ل��ن يكون �ص��احلًا للعي�ش بحلول 
ع��ام 2020"، م��ا فج��ر ثورة م�ص��اريع 
�صخمة و�صعت البنية التحتية لقطاع 

غزة على �صلم االأولويات.
�ص��ركاء وداعمني  م��ع  التع��اون  "بع��د 
ومانح��ني ن�ص��تطيع القول مب��لء فمنا 
حي��اة  اإىل  ذاه��ب  غ��زة  قط��اع  ب��اأن 
اأزه��ى واأجم��ل واأك��رث موائمة للع�ص��ر 
احلي��اة  مب��وارد  ومتعلق��ة  احلدي��ث، 
االأ�صا�ص��ية بعد تنفيذ م�ص��اريع و�صلت 
تكلفتها الأكرث من مليار دوالر، وهذا ما 
يغ��ر االإفادة التي تقول باأنه لن يكون 
�ص��احلا للعي�ش بحل��ول 2020"، اأكده 
مدي��ر ع��ام امل�ص��اريع يف وزارة احلك��م 

املحلي زهدي الغريز.

حتدث الغريز عن اأهم امل�ص��اريع خالل 
برنامج "اأروقة ال��وزارات" الذي يعده 
ويقدم��ه املكت��ب االإعالم��ي احلكومي، 
حتلي��ة  حمط��ات  م�ص��اريع  واأ�ص��خمها 
مي��اه البح��ر، وهي م�ص��اريع تعمل على 
تاأهيل مياه البحر جلعلها مياه �صاحلة 
لال�صتخدام االآدمي ولل�صرب على وجه 

اخل�صو�ش.
اإىل  اللج��وء  اأ�ص��باب  الغري��ز  ��ل  وف�صّ
حمط��ات  ع��ر  البح��ر  مي��اه  حتلي��ة 
�ص��خمة وقن��وات ناقل��ة ت�ص��مل قطاع 
م��ن  جنوب��ه  اإىل  �ص��ماله  م��ن  غ��زة 
البحر اإىل �ص��ارع �ص��الح الدي��ن، نظرًا 
اجلوفي��ة  املي��اه  من�ص��وب  النخفا���ش 

والتي تعر�صت لال�صتخدام اجلائر.
وع��ن اأحد االأمثلة الفاعلة يف املرحلة 
احلالية والتي تعتمد كليا على حتلية 
مي��اه البح��ر، وه��ي حمط��ة التحلي��ة 

يف منطق��ة بي��ت الهي��ة، وه��ي تغ��ذي 
املنطق��ة الغربي��ة ملدينة غ��زة باملياه 
املحاله، رغم اأنها تعمل بن�صف طاقتها 

نظرًا للعجز الكهربائي.
الت��ي  امل�ص��اريع  واأك��ر  اأه��م  اأم��ا ع��ن 
�ص��تخرج للن��ور يف القري��ب كما حتدث 
الغري��ز، حمط��ة حتلي��ة مي��اه البح��ر 
املتمركزة على �ص��اطئ بحر دير البلح، 
حي��ث �صت�ص��ل قدرته��ا االإنتاجي��ة يف 
م��رت  األ��ف   165 اإىل  الواح��د  الي��وم 
مكع��ب �ص��تغذي م��ن خالله��ا كل قطاع 
غزة، م�صرًا اإىل و�صول تكلفة امل�صروع 
م��ن  بتموي��ل  دوالر  ملي��ون   600 اإىل 
دولة الكويت والبنك االإ�صالمي جدة، 

واالحتاد االأوروبي.
املي��اه  ه��ذه  اأن  عل��ى  الغري��ز  واأك��د 
�صت�صبح يف م�صتوى اال�صتخدام االآدمي 
وفقًا ملو�ص��فات ال�ص��حة العاملية، بحث 

ال تتعدى ن�صبة االأمالح 400اإىل500 
م��ل غرام يف اللرت الواحد، بعد خلطها 

مبياه حلوة عذبة.
وق��ال الغري��ز اإنه يف غ�ص��ون �ص��نوات 
ميك��ن اإعادة مياه اخل��زان اجلويف اإىل 
ما كانت عليه قبل اال�صتخدام اجلائر 
له��ا بع��د اإغ��الق كاف��ة االآب��ار املحلية 
ب�ص��كل  التحلي��ة  حمط��ات  وتفعي��ل 

ر�صمي.
وب�ص��اأن اال�ص��تفادة م��ن مي��اه االأمطار 
وجتنب هدرها وخلطها مبياه ال�ص��رف 
ال�ص��حي، ف��اإن احلك��م املحل��ي اأقام��ت 
ع��دد كب��ر من امل�ص��اريع باإن�ص��اء برك 
كب��رة ال�ص��تقبال مي��اه االأمط��ار ومن 
ثم تر�صيحها للمياه اجلوفية بطريقة 
علمي��ة، بحيث تزيد من �ص��رعة تعايف 

اخلزان اجلويف.
على �صخامة امل�صاريع التي لن تن�صفها 

اإال  التقري��ر،  يف  املتوف��رة  التفا�ص��يل 
اأن امل�ص��اريع املقامة ع��ر وزارة احلكم 
املحلي ال تقت�ص��ر على حمطات حتلية 
املياه فح�ص��ب، بل هناك م�صاريع كرى 
تتعل��ق يف معاجل��ة النفايات ال�ص��لبة، 
ت�ص��ل  االأورب��ي  االحت��اد  م��ن  بدع��م 

تكلفتها اإىل 40مليون دوالر.
الغريز اأو�صح اأن م�ص��روع التخل�ش من 
النفاي��ات بطريقة �ص��حيحة وعلمية 
ه��و م�ص��روع رائ��د بامتي��از، ما �ص��ينتج 
عنه عملية ا�ص��تخراج للغ��از الطبيعي 
والذي من املوؤكد اأن ي�ص��د العجز الذي 
تع��اين منه الطاق��ة والكهرباء عموما 
يف غزة. وتتوىل احلكم املحلي م�صاريع 
عالق��ة  ل��ه  م��ا  وكل  الط��رق  ر�ص��ف 
باملظه��ر اخلارج��ي لقطاع غ��زة، وقال 
الغري��ز "نح��ن يف مرحلة اإع��ادة غزة 

للحياة ولي�ش حموها من احلياة".

رغم وصفها بأنها لن تكون صالحة للحياة عام 2020

"غزة" موعدها مع نهضة كاملة 
تبدأ من أساسيات الحياة حتى مظهرها
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غزة- الراأي
االت�ص��االت  وزارة  اأ�ص��درت 
املعلوم��ات تقري��را  وتكنولوجي��ا 
الت��ي  االإجن��ازات  اأب��رز  ت�ص��من 
�ص��هر  خ��الل  ال��وزارة  حققته��ا 

نوفمر املا�صي.
خ��الل  مت  اإن��ه  ال��وزارة  وقال��ت 
ال�ص��هر املا�صي امل�صاركة يف اعمال 
اخلا�ص��ة  احلكومي��ة  اللجن��ة 
مواجه��ة  اأن�ص��طة  بتوثي��ق 
فايرو���ش كورون��ا، وكم��ا �ص��اركت 
التوجيهي��ة  اللجن��ة  اعم��ال  يف 
مل�ص��روع تطوير نظام �صوق العمل 

الفل�صطيني.
ولفتت الوزارة اأنها تابعت تزويد 
مراك��ز احلجر ال�ص��حي بخدمات 
وتق��دمي  الال�ص��لكي  االنرتن��ت 
الدعم الفني، �ص��ملت رفع �صرعة 
االإنرتن��ت لعدد )4( مواقع حجر 
حج��ر  مرك��ز  وتزوي��د  �ص��حي، 
االنرتن��ت،  بخدم��ات  الق��رارة 
وتزوي��د م�صت�ص��فى اخل��ر بخط 
مدار���ش   )8( وتزوي��د   ،VPN
وجتهي��ز  االنرتن��ت،  بخدم��ة 
فن��دق ادم بخدم��ات االت�ص��االت 

واالنرتنت خلدمة املحجورين.
عق��د  مت  اأن��ه  التقري��ر  وب��ني   

ور�ص��ة عمل حول ا�ص��عار الهاتف 
اخلل��وي بح�ص��ور مدراء �ص��ركات 
وخ��راء  اخلل��وي  الهات��ف 
كم��ا  اقت�ص��اديني،  واأكادميي��ني 
�صاركت الوزارة يف جل�صة عقدتها 
اللجن��ة االقت�ص��ادية يف املجل�ش 
ح��ول  واملخت�ص��ني  الت�ص��ريعي 

اأ�صعار خدمات الهاتف اخللوي.
وبح�ص��ب التقري��ر، فقد �ص��اركت 
الوزارة يف ع��دد من االجتماعات 
ملناق�صة واقع التحول االإلكرتوين 
يف الوزارات، وكيفية امل�صاهمة يف 

تعزيز عملية التحول الذكي.
كما قامت الوزارة مبتابعة ت�صغيل 
االإلكرتوني��ة  اخلدم��ة  وتعمي��م 
اخلا�صة بت�صجيل الزائرين حيث 
مراك��ز  يف  اخلدم��ة  تفعي��ل  مت 
واجلامع��ات  التجاري��ة  الت�ص��وق 
والكليات ومعاهد التعليم العايل، 
ومت  املهن��ي،  التدري��ب  ومراك��ز 
تطوي��ر خدم��ة مركزية خا�ص��ة 

بتحديث بيانات املواطنني.
ووفق��ا للتقرير، فق��د مت االنتهاء 
"بيانات��ي"  خدم��ة  تطوي��ر  م��ن 
اخلا�صة باملواطنني وت�صمل عدة 

خدمات حكومية.
اأن��ه مت تطوي��ر  التقري��ر  وذك��ر 

احلكومي��ة  اال�ص��تعالم  بواب��ة 
مت  والت��ي  "تكام��ل"  املركزي��ة 
اطالقها مع بداية ال�صهر، كما مت 
متابعة تطوير تطبيق "حكومي" 
للمواطن��ني  �ص��يتيح  وال��ذي 
كاف��ة  عل��ى  االط��الع  اإمكاني��ة 
ال�ص��جالت والبيان��ات احلكومي��ة 
املتعلقة باملواطن باالإ�ص��افة اىل 
ا�ص��تعرا�ش للمعامالت احلكومية 
املقدمة من املواطن على الهواتف 
الذكي��ة، ومتابع��ة ت�ص��غيل نظام 
االإج��راءات  بتوثي��ق  خا���ش 
بجائح��ة  اخلا�ص��ة  احلكومي��ة 
كورون��ا، وتق��دمي الدع��م الفن��ي 

له.
 واأ�ص��ارت ال��وزارة اأن��ه مت تطوير 
والت��ي  الري��د  بن��ك  منظوم��ة 
م��ن خالله��ا يت��م توزي��ع ا�ص��ماء 
امل�ص��تفيدين من املنح��ة االأمرية 
القطري��ة، وكذلك ت�ص��غيل نظام 
ال�ص��ندات احلكومي��ة م��ن خ��الل 
ربطه م��ع اأنظمة الوزارات املالية 

والبنوك،
وقال��ت ال��وزارة اإنه مت ا�ص��تقبال 
تتعل��ق  مكامل��ة   )  1،410  (
فن��ي  ودع��م  با�صتف�ص��ارات 
للمواطن��ني م��ن خ��الل االت�ص��ال 

على الرقم املجاين -102-101
ومعاجل��ة  وا�ص��تقبال   1800

عدد)  6 ( �صكاوى.

تطوير نظام موحد
واأعلن��ت ال��وزارة اأنه��ا تعمل على 
موح��د  نظ��ام  تطوي��ر  متابع��ة 
خا���ش برتمي��ز عناوين ال�ص��كن، 
لكاف��ة مناطق القط��اع، مع العمل 
على ربط كاف��ة اأنظمة الوزارات 
ح�ص��ابات  وعناوي��ن  املحو�ص��بة، 
الدخول املوحد بالتميز املركزي 

اجلديد.
وجاء يف التقرير اأن عدد عمليات 
البيان��ات  ع��ن  اال�ص��تعالمات 
ملي��ون   )41.2  ( احلكومي��ة 
ا�ص��تعالم وع��دد معام��الت نظ��ام 
الدفع االإلك��رتوين املركزي بلغت 
ع��دد  وبل��غ  ملي��ون   )45.273(
مرات ا�صتخدام الت�صجيل املوحد 

) 1.7(مليون مرة .
ومنح��ت ال��وزارة خ��الل نوفم��ر 
املا�ص��ي ) 3 ( موافق��ات للمواق��ع 
رخ���ش   )  6  ( و  الراديوي��ة 
وموافق��ات يف جمال االت�ص��االت 
وتكنولوجي��ا املعلومات، و اأذونات 
ات�ص��االت  اأجه��زة  ا�ص��تراد 

وتكنولوجي��ا معلوم��ات بواق��ع ) 
. اإذن   )  60

مبتابع��ة  ال��وزارة  قام��ت  كم��ا 
قط��اع  اإىل  املدخل��ة  االأجه��زة 
غ��زة يف مع��ر ك��رم اب��و �ص��امل، 
واإ�ص��دار رخ�ص��ة جديدة ل�صركة 
تق��دمي خدم��ات االنرتنت بنظام 
�صهادات   ) 5  ( واإ�صدار   ،Fi Wi
موافق��ة نوعية، واج��راء فح�ش 
فلرتة �صبكات بواقع ) 5 ( مواقع 

اإباحية.
وقالت الوزارة اإنها اأجرت زيارات 
ميداني��ة وك�ص��ف فن��ي خلدم��ات 
ع��دد  والب��ث  املحم��ول  الهات��ف 
 )  2 )4( ومت تخ�ص��ي�ش ع��دد) 
قن��وات ترددية خلدم��ات البث. 
عدد معام��الت اخلدمات بريدية 
و�ص��ناديق  وط��رود  )بعائ��ث 

خم�صو�صة( عدد )7.782( .
قام��ت  فق��د  للتقري��ر،  ووفق��ا 
الوزارة ب�ص��رف املنحة القطرية 
م�ص��تفيد   )100،000  ( لع��دد 
م��ن اال�ص��ر املتعفف��ة م��ع اتخ��اذ  
الالزم��ة  االإج��راءات  كاف��ة 
املوظف��ني  روات��ب  ل�ص��رف 
واملنح��ة القطري��ة وف��ق االآلي��ة 

الروتوكول ال�صحي املعتمد.

وزارة االتصاالت تصدر تقريرا بأبرز إنجازاتها خالل شهر نوفمبر 2020
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غزة- الراأي:
اأعل��ن وكيل وزارة التنمي��ة االجتماعية د. غازي حمد على 
اال�ص��تعداد م��ن قبل وزارته لف�ص��ل ال�ص��تاء م��ن اجل توفر 

كافة امل�صتلزمات حلماية االأ�صر الفقرة واملحتاجة.
وب��ني حم��د ان وزارة التنمية االجتماعية تق��دم خدماتها 
مل��ا يقارب من 80 األف اأ�ص��رة، موزعة عل��ى حمافظات قطاع 
غزة، وتت�صمن هذه اخلدمات امل�صاعدات النقدية والعينية 

واالإغاثية والتي ت�صمل خدمات خا�صة بف�صل ال�صتاء.
وذك��ر اأن العدي��د من هذه احلاالت تتعر�ش لل�ص��رر اجلزئي 
والكلي خالل فرتة االأمطار و�ص��وء االأحوال اجلوية وتتنوع 
هذه االأ�ص��رار ما بني اأ�ص��رار خا�صة بامل�ص��كن ذاته واأ�صرار 
خا�ص��ة باالأث��اث واملالب���ش واالأدوات نتيج��ة ت�ص��رب املياه 
للمن��زل، موؤكًدا اأنه تتعر�ش �ص��نويا ما يق��ارب من 10.000 
اأ�صرة لل�صرر خالل ف�صل ال�صتاء والتقلبات اجلوية احلادة.
وقال حمد "اإن الوزارة قد و�ص��عت خطة لال�ص��تعداد لف�صل 
ال�ص��تاء وب��داأت العم��ل مع ع��دد م��ن املوؤ�ص�ص��ات واجلمعيات 
ال�ص��ريكة املحلي��ة والدولي��ة لتوف��ر ع��دد م��ن املتطلب��ات 
واحلرام��ات  الفر�ص��ات  توف��ر  خا�ص��ة  ال�ص��تاء،  ف�ص��ل  يف 
النايل��ون  لف��ات  توف��ر  وكذل��ك  والدفاي��ات  والبطاني��ات 

لتغطية االأ�صقف".

وزارة التنمية: نعمل 
على توفير مستلزمات 
الشتاء لألسر الفقيرة

غزة- الراأي
يحتف��ي اأبناء �ص��عبنا يف الرابع ع�ص��ر من 
املعل��م  بي��وم  م��ن كل ع��ام،  االأول  كان��ون 
الفل�ص��طيني، تعبرا ع��ن تقديرهم لدوره 

الطليعي.
ويحمل ه��ذا اليوم رمزية وطنية ترتبط 
جذوره��ا مبحط��ة ن�ص��الية انطلق��ت منذ 
ع�ص��رات  تعر���ش  عندم��ا   ،1972 ع��ام 
املعلمني للقمع والتنكيل على اأيدي �صلطات 
االحتالل االإ�ص��رائيلي، لدوره��م الوطني 
التعليمي��ة  العملي��ة  بحماي��ة  املتمث��ل 
م��ن تدخ��ل املحت��ل، وحماوالت��ه فر���ش 
الو�ص��اية عليه��ا، اإ�ص��افة اإىل مطالبته��م 
بحقوقه��م النقابية العادلة، و�ص��وال اإىل 
يوم الرابع ع�صر من كانون االأول من العام 

.1982
م�ص��رة  اأول  انطلق��ت  الوق��ت،  ذل��ك  ويف 
للمعلم��ني من مدر�ص��ة املغرتبني يف البرة، 
وتعر���ش امل�ص��اركون فيه��ا لل�ص��رب املرح 
واالعت��داء بالق��وة املفرط��ة، واالعتقال 
عل��ى اأيدي جنود االحتالل االإ�ص��رائيلي. 
وكان م��ن بني الذين مت االعت��داء عليهم، 
ق��ادة اللجن��ة العام��ة للمعلم��ني، والت��ي 
�ُص��كلت من خ��الل جلان لوائي��ة من معلمي 
املدار���ش يف كل حمافظ��ة، وبعدها اأعلنت 
اللجنة العام��ة للمعلمني اإ�ص��رابا متتاليا 
ملدة 75 يوًما، ما اأدى اإىل انك�ص��ار وان�صياع 

�صلطات االحتالل ملطالبهم.
�ص��طر املعلم��ون الفل�ص��طينيون ت�ص��حيات 
عظيم��ة ملن��ع متري��ر خمطط��ات �ص��لطات 
وتزوي��ر  التعلي��م  تهوي��د  يف  االحت��الل 
وكل  الفل�ص��طينية،  واجلغرافي��ا  التاري��خ 
حم��اوالت التدخل يف العملي��ة الرتبوية، 
و�ص��جلوا مواق��ف وحتديات ج�ص��ام خالل 

االنتفا�صة ال�صعبية الفل�صطينية االأوىل، 
اأثن��اء اإغالق �ص��لطات االحتالل امل�ص��تمر 

الفل�ص��طينية،  واجلامع��ات  للمدار���ش 
باللج��وء اإىل التعلي��م ال�ص��عبي، م��ن اأجل 

التعليم��ة  العملي��ة  �ص��ر  عل��ى  احلف��اظ 
الوطنية، متحدين فيه جروت االحتالل 

الذي حاول قمعه ب�ص��دة وب�صكل وح�صي، 
اإ�ص��افة اإىل ن�ص��الهم الوطن��ي والنقاب��ي 
يف الدفاع عن ق�ص��ية �ص��عبنا الفل�صطيني، 
ال�ص��هداء،  �ص��فوفهم  ب��ني  م��ن  لرتق��ي 
وي�ص��قط اجلرحى وي��زج بالكثر منهم يف 

�صجون االحتالل.
اإن��ه ي��وم ينبغ��ي اأن ال ينته��ي؛ ليف��ي هذه 
ال�ص��ريحة الطليعي��ة الت��ي حتم��ل عل��ى 
كاهلها عبء الت�ص��حية من اأجل الت�ص��بث 
بكل خيط من خيوط االأمل للحفاظ على 
الهوي��ة الوطني��ة الفل�ص��طينية را�ص��خة 
التهوي��د  خمطط��ات  تتح��دى  �ص��اخمة 

واالإحالل.

المعلم هو األب
اإن املعل��م هو االأب الذي يلجاأ اإليه الطلبة 
املوؤمت��ن  امل�صت�ص��ار  وه��و  النوائ��ب؛  عن��د 
ال��ذي ال تعييه الو�ص��يلة حلماية املجتمع 
ال�ص��ياع؛  متاه��ات  اإىل  االجن��راف  م��ن 
وه��و احلكي��م ال��ذي يحم��ي مبظل��ة قلمه 
االأمة من الرياح املغر�ص��ة ويدق اأجرا�ش 

اليقظة يف القلوب الغافلة.
هذا اليوم ن�ص��تذكر فيه ت�صحيات وعطاء 
ووف��اء معلم��ات ومعلمي فل�ص��طني واأ�ص��رة 
الرتبي��ة والتعليم بكاف��ة جنودها، الذين 
مل يتوان��وا ع��ن تاأدية واجبهم االإن�ص��اين 
والوطن��ي النبي��ل حت��ى يف غم��ار اأعت��ى 
بف�ص��ل  الذي��ن  وال�ص��عاب؛  التحدي��ات 
عطائهم املتوا�ص��ل، متكن الفل�ص��طيني من 
اإىل  واالأمل  املعان��اة  ركام  م��ن  االنط��الق 
ف�ص��اءات املعرف��ة والتمي��ز، ليبني وطنه 
ودولته، ويرفع ا�صم فل�صطني عالًيا خفاًقا 
يف حمافل ومنابر عربية ودولية غاية يف 

االأهمية.

في "يوم المعلم".. فلسطين تعتز بدوره وتفتخر به


