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الشباب والرياضة خالل 15 عامأ.. 
إنشاء أول إذاعة رياضية في فلسطين 

ومشاريع بـ20 مليون دوالر

وزارة العدل بغزة..15 عامًا من 
الجهود والمشاريع  لتعزيز القانون 

والوصول للعدالة

عيد األم لألسيرات 
وأمهات األسرى .. 
حكاية من نوع آخر

020407

غزة- الرأي
ال تــزال وزارة الصحــة فــي قطاع 
غزة تــدق ناقوس الحاجة الماســة 
الوقايــة مــن  لاللتــزام بإجــراءات 
فايــروس كورونــا وذلــك بعد عدة 
أيــام ســجلت فيها ارتفــاع حاد في 
أعداد اإلصابــات بالفايروس؛ األمر 

الذي يتطلب مزيــدًا من االهتمام، 
الفرديــة  بالمســؤولية  والشــعور 

والمجتمعة.
تلك الحاالت فتحت الباب من جديد 
على اســتهتار البعض في إجراءات 
الســالمة العامــة والوقايــة، وحتى 
التراخــي بطــرق الوقايــة الالزمة؛ 

إذ جــاء ذلــك بعد أن قطعــت وزارة 
الصحــة والداخليــة شــوطا كبيــرا 

بمحاربة هذا الفيروس
مستشــار وزيرة الصحــة في قطاع 
غــزة، الدكتور فتحي أبو وردة، حذر 
من وضع كارثي ينتظر أهالي قطاع 
غزة حال تفشــي فيروس "كورونا" 

بشكل أكثر بين المواطنين، مطالبًا 
بضرورة االلتزام بأســاليب الوقاية 

منه.
وقــال أبــو وردة:" في حال تفشــي 
أكثــر لهذا المرض ســيكون الوضع 
كارثيا في قطاع غزة نظرًا لالرتفاع 
العاليــة  الســكانية  الكثافــة  فــي 

حيــث  القطــاع"،  فــي  الموجــودة 
تــم تســجيل 514 إصابــة جديدة 
األربــع  خــالل  كورونــا  بفيــروس 
وعشرين ســاعة الماضية في غزة، 
بعــد فحــص ٢٦٨٩عينة بنســبة 

إصابــة حوالــي ١٩٪، 
إضافة إلى حالتي وفاة 

“كورنا” تعود لغزة بسبب استهتار مواطنيها
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غزة- الرأي
ال تــزال وزارة الصحة في قطاع غزة 
تدق ناقوس الحاجة الماسة لاللتزام 
فايــروس  مــن  الوقايــة  بإجــراءات 
كورونا وذلك بعد عدة أيام ســجلت 
فيها ارتفاع حاد في أعداد اإلصابات 
بالفايــروس؛ األمــر الــذي يتطلــب 
والشــعور  االهتمــام،  مــن  مزيــدًا 

بالمسؤولية الفردية والمجتمعة.
تلك الحــاالت فتحت الباب من جديد 
على اســتهتار البعض فــي إجراءات 
العامــة والوقايــة، وحتى  الســالمة 
التراخــي بطرق الوقايــة الالزمة؛ إذ 
جاء ذلك بعد أن قطعت وزارة الصحة 
والداخلية شوطا كبيرا بمحاربة هذا 

الفيروس
مستشــار وزيرة الصحة فــي قطاع 
غزة، الدكتور فتحــي أبو وردة، حذر 
من وضع كارثي ينتظر أهالي قطاع 
غزة حال تفشــي فيــروس "كورونا" 
بشكل أكثر بين المواطنين، مطالبًا 
بضــرورة االلتزام بأســاليب الوقاية 

منه.
وقال أبو وردة:" في حال تفشي أكثر 
لهذا المرض ســيكون الوضع كارثيا 
في قطاع غــزة نظــرًا لالرتفاع في 
الكثافة الســكانية العالية الموجودة 
في القطاع"، حيث تم تســجيل 514 
إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل 
األربع وعشــرين ساعة الماضية في 
غزة، بعد فحص ٢٦٨٩عينة بنسبة 
إصابــة حوالــي ١٩٪، إضافــة إلــى 

حالتي وفاة جديدتين.
وأضاف أبو وردة أن السبب األساسي 
الرتفاع اإلصابــات بفيروس كورونا 
فــي محافظات قطاع غــزة هو عدم 
االلتزام الواضح من قبل المواطنين 
بجميع أســاليب الوقايــة، من لبس 
الكمامة والتباعــد االجتماعي، وهذا 
هو ســبب رئيســي جــدًا، ولألســف 
أصبــح المواطــن مســتهترًا وغيــر 
فــي  المتبعــة  باإلجــراءات  ملتــزم 

الوقاية.
وأوضــح أن هنــاك عــودة لبعــض 
المرضــى الذيــن أصيبوا فــي األول 
بالكورونــا عــودة إصابتهــم بالمرة 
الثانيــة، إضافة إلى أن وزارة الصحة 
عادت ألخذ مســحات عشــوائية من 
جميع المناطق في محافظات قطاع 

غزة.
ولكي يصــل المجتمع إلى حالة آمنة 
وشــبه مستقرة، أشــار أبو وردة إلى 
وجوب أن يكون هناك تطعيم يصل 
إلــى نســبة %70 وال يقــل عن هذه 
النســبة للمواطنيــن الذين يجب أن 
يتلقــوا اللقــاح لكي يصــل المجتمع 

إلى مرحلة االستقرار.
تجمعــات  مــن  وردة  أبــو  وحــذر 
المواطنيــن الكبيــرة، مثــل األفراح 
الشــعبية،  واألســواق  العزاء  وبيوت 
قائاًل: عليهم أن يخففوا من الذهاب 
إليها ويعودوا إلى عــدم الخروج من 
للضــرورة ونطالبهــم  إال  منازلهــم 
بااللتــزام الصارم بأســاليب الوقاية 

خوفــًا من القــادم ألن القادم ســيئ 
جدًا.

6 إجراءات
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء 
الثالثــاء، إعــادة تفعيــل 6 إجراءات 
لمواجهــة ازديــاد أعــداد اإلصابــات 

بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيــان، إنها قررت 
فــرض اإلغالق الليلي عند الســاعة 
9:00 مســاء اعتبارًا من يوم السبت 

المقبل 27 مارس 2021.
وفــق  اإلجــراءات،  ثانــي  ويشــمل 
البيــان، منــع إقامــة بيــوت العــزاء 
وحفالت األفراح في الشوارع اعتبارًا 
مــن تاريخه، في حيــن قصر اإلجراء 
الثالــث عــدد الحضــور فــي صاالت 
األفــراح علــى 100 شــخص فقط، 
وفي حال عدم االلتزام ســيتم اتخاذ 

إجراءات فورية بإغالق الصاالت.
وذكــرت الوزارة أن باقــي اإلجراءات 
تمثلــت فــي منــع التجمعــات فــي 
األماكن العامة والمتنزهات، وتكثيف 
المتابعــة الميدانيــة مــن الشــرطة 
ومباحــث كورونــا لجميع المنشــآت 

التي تقدم الخدمة للمواطنين.
وأكدت العمل علــى زيادة اإلجراءات 
الشــعبية، وتحقيق  لضبط األسواق 
التباعــد، واتخاذ إجراءات الســالمة، 
وأهابت بالمواطنين اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ 

حرصًا على السالمة العامة.

مسببات االنتشار
مــن جانبــه؛ قــال رئيــس المكتــب 
غــزة  فــي  الحكومــي  اإلعالمــي 
ســالمة معروف إن الوضــع الوبائي 
فــي قطاع غــزة في تقييــم لحظي 
مستمر، بســبب االرتفاع المتواصل 
فــي اإلصابــات والوفيــات بفيروس 
أن  مؤكــدًا  المســتجد،  كورونــا 
الجهــات المختصــة قد تذهــب إلى 
اتخــاذ إجراءات ســابقة تجاه مصادر 
ومســببات زيــادة اإلصابــات التــي 

أصبحت معروفة لديها.
مســببات  أن  معــروف  وأضــاف 
باتــت  العــدوى  ونقــل  اإلصابــات 
األســواق  وهــي  للجميــع  واضحــة 
وازدحاماتهــا، والمواصــالت، وبيوت 
العــزاء واألفراح، مؤكدًا أنها ســبب 
ثلثي اإلصابات الجديدة بما نســبته 

%64 من مجملها.
وأفاد بــأن القطاع أصبح أمام موجة 
جديدة للفيــروس، مبينًــا أن وزارة 
الصحــة ترفــع توصياتهــا للحكومة 
بشــكل متواصل، وحســب ما يصل 
منها ســيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لمواجهته.
ولفت أن الجهــات الحكومية اتخذت 
إجــراءات لتعزيز الرقابــة والمتابعة 
تــم  التــي  والمرافــق  للمؤسســات 
فتحها مؤخــرًا من أجل متابعة مدى 
التزامها باإلجراءات وشروط السالمة 
التي بناًء عليها تم اتخاذ قرار بإعادة 

فتحها.

وتابــع "لألســف هنــاك عــدد مــن 
بــل  والمؤسســات  المرافــق  هــذه 
والمواطنين أنفسهم دخلوا في حالة 
تراخي لعدم قدرة الجهات الحكومية 
متابعتهــم على مدار الســاعة وفي 
ظل االســتقرار الوبائي الذي شهده 

القطاع خالل الفترة الماضية".
وأكمــل معروف "الجهــات الحكومية 
بدأت منذ عشرة أيام متابعة الرقابة، 
ونحتاج إلى مدة أسبوعين لمالمسة 
أثــار هــذه اإلجــراءات الرقابيــة إذا 
مــا كان لهــا أثــر بوقــف االرتفــاع 
باإلصابات من عدمه، وبعدها سيتم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة".
وأشــار هنا إلــى أنه في حــال عدم 
وقف منحنى االرتفــاع خالل مرحلة 
التقييم فإن القطــاع قد يكون أمام 
إجــراءات ســابقة تجــاه المســببات 

األربعة لإلصابات المذكورة.
واعتبــر معــروف أن الضغــط علــى 
الــكادر الطبــي والقطــاع الصحــي 
هــو العامــل األســاس فــي العودة 
لإلجراءات الســابقة لمواجهة تفشي 
الفيــروس، موضحًا أن عدد الحاالت 
التي تحتاج لعناية ارتفع إلى ما يزيد 
عن 110 إصابــة، فيما جهّزت وزارة 

الصحة 200 سرير لهذه الحاالت.
ونــوه إلى أن توصيــات الصحة حتى 
اللحظة لــم تصل إلى حــد إجراءات 
عــودة  نتائــج  وبانتظــار  جديــدة، 
اإلجــراءات الرقابيــة علــى المرافق 

والمؤسسات.
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غزة- الرأي-أالء النمر
قدم القطاع الرياضــي نموذجا في 
التميز وتحقيق النهضة على صعيد 
تطويــر وبناء المنشــآت الرياضية، 
باإلضافــة لصناعــة نمــوذج فريد 
الفلســطيني من  االنقســام  تجاوز 
خــالل الوفــاق الرياضــي، والعمل 
األنديــة  كافــة  فــي  المشــترك 

واالتحادات واللجنة األولمبية.
 وكان الجهود التي حققت وتجاوزت 
االنقسام السياسي بفضل توجهات 
الحكومة الفلسطينية التي تشكلت 
عــام 2006 بقيادة رئيــس الوزراء 
فــي الحكومــة العاشــرة الدكتــور 
وزارة  وجهــود  هنيــة،  إســماعيل 
الشــباب والرياضة خالل فترة تولي 
د.باســم نعيــم ومن ثــم د.محمد 
المدهون وبعدهــا المجلس األعلى 

للرياضة.
بينمــا بــرزت الكثير من المشــاريع 
والبرامــج النوعية التــي نفذت من 
خالل الجهد المميز من عبد السالم 
هنية عبر مؤسسة أمواج اإلعالمية 
ومــن خــالل عالقاته الطيبــة فترة 
تواجده فــي دولة قطــر ومع رجال 
أعمال من دول الخليج، مما أســهم 
في تعزيز ومساندة الدور الحكومي 
آنــذاك وتواصــل هــذا الجهــد بعد 
توليه مســاعد أمين عــام المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة خالل 

العام 2020.  
ووضعــت الــوزارة في تلــك الفترة 
وتبعهــا المجلس األعلــى للرياضة 
حاليــًا، عنوانا واضحــا وهو التحدي 
تعرضت  فكــم  الصعاب  ومواجهــة 
مرافــق الــوزارة ومــا يتبــع لها من 
أنديــة ومالعــب وصــاالت للدمــار 
أن  إال  اإلســرائيلي،  واالســتهداف 
العــدوان الصهيونــي الــذي تكــرر 
لــم  و2014  و2012   2008 أعــوام 
يكســر إرادة القائمين على القطاع 
الرياضــي بــل كانــوا أشــد إصرارا 
علــى النهوض مــن جديــد وإعادة 
البناء وإعمار البنية التحتية وتأهيل 
الشــباب وقيادتهــم نحو مســتقبل 
أفضــل، ومــا نحققــه اليــوم مــن 
منجــزات كبيــرة ليس ســوى نجاح 
الصمــود  تراكمــي تعــزز بفضــل 
والتحــدي والقدرة على التغلب على 

كل الصعاب.

أبرز إنجازات الوزارة من عام 
2006 حتى 2020 م

وحققت وزارة الشباب والرياضة منذ 
عام 2006 وحتى عام 2021 الوفاق 
الرياضي وإزالة شــوائب االنقســام 
واالنطــالق بكافة أطيــاف المجتمع 
نحو النشاط الرياضي بنموذج فريد 
تفــوق على السياســيين ونجح في 
انتظام واستقرار النشاط الرياضي، 
واســتقرار  النتظــام  باإلضافــة 
كافــة  فــي  الرياضيــة  البطــوالت 
األلعــاب على مــدار 12 عاما، بينما 
الفترة التي ســبقت عــام 2006 لم 
تشهد ســوى دوري تصنيفي وحيد 

في كرة القدم.
وقالت الوزارة فــي تقرير إنجازاتها 
أنهــا عملــت علــى إنشــاء وتطوير 
مشــاريع البنية التحتية من مالعب 
وصــاالت ومرافق رياضية في كافة 
محافظــات غزة، إضافــة إلى إعادة 
إعمار استاد فلســطين الدولي بعد 
تدميره مــن االحتالل اإلســرائيلي 
عــام 2012 وإقــرار قانــون تنظيم 
المجلس  فــي  الرياضيــة  الهيئــات 

التشريعي.
وقدمــت وزارة الشــباب والرياضــة 
مكافآت ألبطال الموســم الرياضي 
ســنويا، إضافة لتقديــم منح مالية 
لدعم األندية لتعزيز صمود األندية 
وتسديد النفقات التشغيلية وتقديم 
لألضــرار  تعويضــًا  مــادي  دعــم 
التــي تتكبدهــا األنديــة والمرافق 
الرياضية جراء العدوان اإلسرائيلي.

وأشــارت الوزارة أنها قامت برعاية 
األندية والمنتخبــات والالعبين في 
الخارجيــة  الرياضيــة  المشــاركات 
والالعبيــن  األنديــة  وتكريــم 

إنجازات  التي حققــت  والمنتخبــات 
رياضية في المشــاركات الخارجية، 
إضافة إلى تكريم ورعاية الالعبين 
والمنتخبــات واألندية لذوي اإلعاقة 
التي حققت إنجازات في المشاركات 
الدولية والعربيــة، ورعاية وتمويل 
ورحــالت  التدريبيــة  المعســكرات 
تكريم الالعبيــن واألندية األبطال 
من خــالل برنامج تعــاون مع دولة 

قطر.

إنجازات وطنية
وحققــت وزارة الشــباب والرياضــة 
إنجاز وطني لكرة القدم الفلسطينية 
بعد الفوز بكأس التحدي الٱسيوي 
ألول مــرة فــي تاريــخ فلســطين، 
والتأهــل مباشــرة لنهائيــات أمــم 
آسيا والمشاركة في البطولة للمرة 
األولــى، عــام 2014، إضافــة إلــى 
برونزية كرة القدم للشواطئ على 
مستوى غرب آســيا؛ كذلك حصول 
البطل الفلســطيني صقر شــويدح 
على بطولــة العالم في الننشــاكو 

التي أقيمت في روسيا.
األنديــة  وفيمــا يخــص ترخيــص 
الرياضيــة رخصــت وزارة الشــباب 
والرياضة )18( نادٍ رياضي انضمت 
وســاهمت  الرياضيــة  لالتحــادات 
في ارتقاء العمــل الرياضي، كذلك 
لمدينــة  دونــم   )120( تخصيــص 
 2008 عــام  الرياضيــة  الياســين 
بالقرب من مدينــة الزهراء، وإنجاز 
المخططــات الخاصة ببنــاء مرافق 
الرياضية، وتخصيص)43(  المدينة 
دونم غرب رفح لبناء قرية رياضية، 

تشمل إقامة ملعب كرة قدم يتسع 
لـ)15( ألف مشــجع إلى جانب إقامة 
مالعــب تدريــب وصالــة رياضيــة 
متعددة األغراض “لكرة السلة واليد 
لمسبح نصف  باإلضافة  والطائرة”، 

أولمبي.
وعملت الــوزارة على التنســيق مع 
الجهات الحكومية والجهات الداعمة 
األراضــي  مــن  عــدد  تخصيــص 
الحكومية لصالح األندية الرياضية، 
مما ساهم في إنشاء وتطوير البنية 

التحتية الرياضية.
وأنشأت الوزارة )20( ملعب معشب 
بتمويل مــن االتحــاد الدولي لكرة 
القــدم "الفيفا"، إضافــة إلى توفير 
الحقيبة الرياضية واألدوات الالزمة 
الرياضية لالعبين  لتنفيذ األنشطة 

واألندية سنويًا.
وذكــرت الوزارة فــي التقريــر أنها 
شــجعت القطاع الخاص على دعم 
النشاط الرياضي ورعاية البطوالت 
وعقد اتفاقيات ســنوية مع شــركة 
)أوريــدوو(  وشــركة   "جــوال"  
والشــركات والمؤسســات الخاصــة 

لتقديم الدعم.

أبرز اإلنجازات الرقمية 
 )19.657.000$(

وسعت وزارة الشباب والرياضة على 
إنشــاء وتطوير المرافق الرياضية ) 
مالعب – صاالت – منشــآت( بقيمة 
إلــى  إضافــة   ،  )13.540.000$  (
والمعســكرات  المنتخبــات  رعايــة 
والالعبيــن  لألنديــة  التدريبيــة 

بقيمة)500.000$(.

وقدمــت الوزارة منح مادية لألندية 
لالعبيــن  رياضيــة  ومســتلزمات 
إضافــة   ،)1.630.000$( بقيمــة 
إلى تكريم األندية أبطال الموســم 

الرياضي سنويا )762.000$(.
وفــي إنجاز فريــد من نوعــه على 
وزارة  أنشــت  فلســطين  مســتوى 
الشباب والرياضة أول إذاعة رياضية 
فــي فلســطين ومــن ثــم تطوير 
المؤسســة إلــى قنــوات ديجيتــال 
ومرئيــة وصحيفة وموقع إلكتروني 
ضمن مؤسســة إعالميــة متكاملة 
المســاهمة  كذلــك   ،)500.000$(
فــي تمويل صندوق دعم الشــباب 
الفلسطيني بقيمة )1.000.000$(.
تدريبيــة  الــوزارة دورات  وعقــدت 
والالعبيــن  للرياضييــن  متقدمــة 
إلى  إضافــة   ،)200.000$( بقيمــة 
تقديــم مســاعدة ماليــة لألنديــة 
التــي  الرياضيــة  واالتحــادات 
تضررت جراء العدوان اإلســرائيلي 
)$200.000(، وتقديــم منح مالية 
الخاصــة  الرياضيــة  للمشــاريع 
الرياضيــة  واالتحــادات  باألنديــة 

بقيمة )100.000$(.
والرياضــة جائزة  الشــباب  وقدمت 
الشــامل(  )النــادي  نــادي  أفضــل 
بقيمــة  رياضــي  اتحــاد  وأفضــل 
إقامة احتفاالت  )$30.000(، كذلك 
تكريم )شــهداء الحركــة الرياضية 
العمــل  قيــادات   – ورواد  قــادة   –
الرياضــي – حفظة القــرآن الكريم 
– المتفوقيــن فــي الثانوية العامة( 

بتكلفة )150.000$(.
وأقامت الوزارة حفل زفاف للعرسان 
 ،)40.000$( بقيمة  الرياضيين  من 
كذلك تنظيم )250( دورة تدريبية 
األنديــة  فــي  الرياضيــة  للكــوادر 
 )5000( اســتفاد منهــا  واالتحادات 

رياضي.
تأســيس  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 
صنــدوق لدعم الــزواج للرياضيين 
الملتــزم  شــركة  مــع  بالشــراكة 
شــيكل   )1.000.000( بقيمــة 
كمرحلــة أولى، إضافة إلــى توفير 
برنامج تمويل المشــاريع الصغيرة 
الهيئــة  خــالل  مــن  للرياضييــن 
العامة لتشــجيع االســتثمار بوزارة 
االقتصاد الوطني، واســتيعاب عدد 
)20( رياضي من العبي المنتخبات 
الوطنية علــى بند العقــود للعمل 

في القطاع الحكومي .

إنشاء )20( ملعب معشب

الشباب والرياضة خالل 15 عامأ.. إنشاء أول إذاعة رياضية في 
فلسطين ومشاريع بـ20 مليون دوالر
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
علــى خطــى الــوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة األخــرى، لــم تدخــر وزارة 
العدل بغزة أي جهد مستطاع، لتحقيق 
العــدل وســيادة القانــون بمــا يصون 
والخاصة  العامــة  والحقــوق  الحريــات 
الكرامــة  يحفــظ  وبمــا  والمســاواة، 
اإلنسانية، مســخرة في سبيل تحقيق 
ذلــك كل اإلمكانيــات، ومســتغلة كل 

القدرات والمهارات.
إدارات عديــدة تعمــل في إطــار عمل 
الوزارة، ولكل إدارة منها وظائف وأدوار 
واســتراتيجيات معينة تسير وفقها في 
ســبيل الوصول للعدالة، ونشر سيادة 

القانون بغزة.

إدارات ووظائف
واألبحــاث  للشــؤون  العامــة  االدارة 
القانونيــة، وتختــص بتنفيــذ أهــداف 
الوزارة والمســاهمة الفعالة في إعداد 
وتوحيد وتطوير وتحديث التشــريعات 
القانونيــة، وتطويــر وتعزيــز أنمــاط 
القانونية  بالمؤسسات  الوزارة  عالقات 
والحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة، ورفع 
مستوى البحث القانوني وإثراء المكتبة 
القانونية الوطنية بالدراسات والبحوث 

ومختلف األعمال القانونية.
أمــا اإلدارة العامــة للشــؤون المهنيــة 
والوســائل البديلة والنقابات، فمهمتها 
اإلشــراف اإلداري والفنــي على اإلدارة 
العامــة، والعمل على إرســاء األنظمة 
البديلــة  الوســائل  بتهيئــة  الالزمــة 
لحــل المنازعات، إضافــة إلعداد نظام 
العتمــاد المترجمين وإلصــدار رخص 

ممارسة مهنة الترجمة.
ومــن ضمــن مهامهــا أيضــًا، العمــل 
على إرســاء األنظمــة الالزمــة إلجازة 
ومتابعــة  القانونييــن،  المترجميــن 
والهيئــات  الجمعيــات  مــع  التنســيق 
األهليــة ذات االختصاص، والتنســيق 
مــع وزارة الداخلية بخصــوص معايير 
ينــدرج  التــي  الجمعيــات  تســجيل 
نشاطها األساسي ضمن مهنة القانون 

واختصاص وزارة العدل.
كمــا وتعمــل علــى إعــداد كشــوفات 
والمحكميــن  المترجميــن  وســجالت 
والمتابعــة  والتنســيق  المعتمديــن، 
مــع التحكيــم المؤسســي المختــص، 
والتنسيق مع الهيئات الدولية للتحكيم 
ومراكــز التحكيــم الدوليــة للمتابعــة 
والتطويــر، وتزويــد مجلــس القضــاء 
األعلى بقوائــم المحكمين المعتمدين 

لدى وزارة العدل.
وفيمــا يتعلــق بعمــل االدارة العامــة 
للســجل العدلي والمعامــالت العدلية، 
عــدم  شــهادات  بإصــدار  فتقــوم 
بتصديــق  تقــوم  كمــا  المحكوميــة، 

الوثائق والوكاالت الرسمية. 
 اإلدارة العامة للطب الشرعي والمعمل 
الجنائــي، تقــوم هــي األخــرى بمهام 
تطبيق وتنفيذ سياســة الــوزارة وفق 
الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتحقيــق 
أهداف الوزارة وشــرحها لمدراء الدوائر 
التابعيــن لــإلدارة، ومراقبــة تنفيذها 
والتأكد من وجــود التعاون الكامل بين 
مرؤوســيه، إضافة الى اإلشــراف على 
السياسات واألنظمة واإلجراءات  تنفيذ 
اإلدارية، وتعميمها عن طريق شــرحها 

للمدراء والوسائل األخرى.
اإلدارة،  عمــل  إطــار  فــي  وينــدرج 
مناقشة خطة الوزارة للمحاكم ورفعها 
ومناقشــتها مع اإلدارة العامة للشئون 
الماليــة، وإصــدار القــرارات اإلداريــة 
ضمــن نطــاق صالحياتــه، واســتالم 
ومراجعة التقارير الشهرية من مديري 
الدوائــر التابعيــن ورفــع المالحظــات 

الالزمة للمسئول المباشر.
المعهد العالي للقضاء له دور كبير في 
خدمــةِ الوطن والمواطــن من تدريب 
أعضــاء الســلطة القضائيــة، وقــوات 
األمن وضباط الشرطة وموظفي وزارة 
العــدل، ومأمــوري الضبــط القضائي، 
إلى جانب تأهيل المحامين لممارســة 
المهنــة، وتنفيــذ الــدورات التدريبيــة 

للجهات الحكومية وغير الحكومية.

مشاريع بارزة
ومن أبرز إنجازات الوزارة حتى 2020، 
إصــالح النظام القضائــي بتفعيل دور 
القضــاء ورد االعتبــار له، عبــر تعيين 
قضاة جدد ذوي كفاءة وأمانة، بدال من 

القضاة الذيــن روعهم خطاب التهديد، 
أو اســتجابوا لنــداء التحريــض، وعبر 
تنفيــذ األحــكام الصــادرة ومحاســبة 

المتجاوزين ورد الحقوق.
 ورســخت الــوزارة تعاونهــا مــع باقي 
الحكوميــة،  والمؤسســات  الــوزارات 
ومؤسسات قطاع العدالة، والمؤسسات 
الحقوقية المحليــة والدولية، وحافظت 
على التواصــل مــع وزارات العدل في 
الدول الصديقة، خاصة بعد اســتنكاف 

موظفي السلطة.
كمــا عملت علــى أتمتــة الخدمات من 
أجل التيسير والتسهيل، وتجويد العمل 
من خالل جميع قنوات تقديم الخدمة، 
والتي تشــمل كاتب العدل، والســجل 
العدلــي والتصديقــات، باإلضافــة إلى 
الشــؤون المهنيــة والوســائل البديلة 
الشــكاوى  ووحــدة  النزاعــات،  لحــل 

وحقوق المواطن.
وســاهمت الوزارة فــي تطوير المعمل 
الشــرعي، واستحداث  الجنائي والطب 
األقسام والفروع وتزويدها بالتجهيزات 

الالزمة.
كمــا عملت علــى وضع خطــة طوارئ 
لتفعيــل النيابــة العامــة، والمجلــس 
األعلــى للقضــاء، وتشــغيل المحاكم، 
وديــوان الفتــوى والتشــريع، وافتتــاح 
الفلســطيني،  للقضاء  العالــي  المعهد 
الفلســطينية  الهيئــة  وتشــكيل 
المســتقلة لمالحقــة جرائــم االحتالل 
بحق الفلســطينيين، وتفعيــل اإلدارة 
العامة للشرطة القضائية في المحاكم 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
والــى جانــب مــا ســبق، عملــت على 
تفعيل وحدة حقوق اإلنســان وشكاوى 
المواطــن والمتابعــة والتنســيق مــع 
الجهــات المختصة بأفضل األســاليب، 
والــرد على االستشــارات التي ترد من 
الجمهــور مباشــرة، إضافــة الــى عقد 

اتفاقيــات تعــاون مــع مصــر، تركيا، 
لبنان، الســودان، الكويت، والتنســيق 
وأقامــت  وتدريبيــة،  دراســية  لمنــح 
عالقــات توأمة مع المعاهــد والهيئات 
والعربيــة  المحليــة  والمؤسســات 

واإلسالمية والدولية.
ومــن أهم المشــروعات التــي نفذتها 
الــوزارة، إنجاز مشــروع قصــر العدل، 
وإنشــاء محاكم بداية رفح وصلح دير 
البلح وإنشــاء مقر الطب الشــرعي في 
خانيونس، كما وضعت حجر األســاس 
لمشــروع مركــز المعلومــات العدلي، 
والذي شــكل تقرير واقــع العدالة نواة 
له. صدّرت الوزارة أيضًا مشروع قانون 
كاتــب العــدل والمذكــرة التفســيرية 
الخاصــة به، ومشــروع نظــام اإلجازة 
للنــزالء والمذكرة التفســيرية الخاصة 
به، وتم تصدير مشروع قانون تنظيم 
أعمال الخبرة أمــام المحاكم النظامية 
والنيابــة العامة والمذكرة التفســيرية 
الطــب  نظــام  وإقــرار  بــه،  الخاصــة 
الشــرعي ومدونة الســلوك المرتبطة 
بــه، ونظام الطــب الشــرعي المعدل، 

ونظام المعمل الجنائي.

إنجازات رقمية
الرقميــة،  اإلنجــازات  صعيــد  وعلــى 
تــم إعــداد مقترحــات لـ 10 مبــادرات 
ومشــاريع واعتمادها مــن قبل األمانة 
العامة، وقامت الوزارة بتطوير وتحديث 
12 برنامجا الكترونيا، ورعت مسابقات 
تحفيــز الموظفين عبر تشــكيل لجنة 

الموظف المثالي في الوزارة.
وأصــدر ديــوان الفتوى والتشــريع 25 
عددا عاديــا من الوقائع الفلســطينية 

و17 عددا خاصا منذ 2007.
ورشــة   )55( الــوزارة  عقــدت  كمــا 
عمــل قانونيــة متخصصــة، وأعــدّت 
)57( قانــون، باإلضافــة إلــى اللوائح 

التنفيذيــة، فيما أعدت )695( دراســة 
ومذكرة قانونية متخصصة.

وأشرفت الهيئة الفلسطينية المستقلة 
بحــق  االحتــالل  جرائــم  لمالحقــة 
 2129 توثيــق  علــى  الفلســطينيين، 
جريمة، وأعدت مئات الملفات القانونية 
خــالل الحــروب المتتاليــة علــى غزة، 
باإلضافــة إلصــدار 60 بيــان صحفي، 
وإعــداد ملفات قانونية لشــهداء مقابر 
األرقــام لرفــع قضايــا لــدى المحاكم 

الدولية.
وعكفــت الــوزارة علــى منــح )3648( 
نزيل إجــازات بيتية عقب التواصل مع 
جهــات االختصــاص، وقامت بدراســة 
115 طلبــا للعفــو وتخفيــض عقوبــة 
للعديد من النزالء، وتم إعداد مذكرات 
قانونية بهذا الشأن لبعض النزالء عدد 
)67(، في حيــن تم حفظ البعض منها 

لعدم مطابقتها للمعايير. 
وقامت الوزارة بإعداد كشــوفات العفو 
ضمــن مكرمات مجلــس الــوزراء في 
المناســبات واألعياد الدينية السنوية، 
وذلك للعديد من نزالء مراكز اإلصالح 
 2112 الــوزارة  وتابعــت  والتأهيــل. 
شــكوى، وتم الرد عليها بعد التواصل 
مع الجهات المختصــة، وكذلك تقديم 
االستشارات القانونية الالزمة لمقدمي 
الشكاوى، فيما أعدت دراسات قانونية 
شــاملة لإلجــراءات المطلوبــة لوقاية 
المــرأة والطفل من العنف، وتســليمها 

لوزارة التربية والتعليم.
الفلســطيني،  للقضاء  العالــي  المعهد 
136 دورة  أشــرف أيضــًا علــى عقــد 
تدريبية وتدريــب 3238 متدربا وعقد 
17 ورشــة ومؤتمر وتوقيع 10مذكرات 
تفاهــم، وتم التنســيق مع مؤسســة 
التعليــم العالي والموافقــة على )50( 
منحة دراســية فــي المجــال القانوني 
)الماجستير، الدكتوراه(، والكشف على 
)8186( حالة في مركز الطب الشرعي، 
وفحص وتحليل )19987( عينة سموم 

مخدرات بكافة أنواعها.
وفــي إطــار المشــاريع الرقميــة، تــم 
تصديــق 7748 معاملة عدلية، وأصدر 
الســجل العدلي 31764 شــهادة عدم 
محكوميــة، كما تم توثيــق وتصديق 
79829 معاملة عدلية لدى دائرة كاتب 
العــدل، وإصدار قوائــم محكمين عدد 
)450( محكــم في كافــة التخصصات، 
 )38( واعتمــاد  محلفــا  مترجمــا  و32 
نقابــة، ومتابعــة 8 جمعيــات حقوقية 

ودراسة 147 طلب خبير.

أبرزها إنشاء قصر العدل واعتماد الخبراء 

وزارة العدل بغزة..15 عامًا من الجهود والمشاريع
 لتعزيز القانون والوصول للعدالة
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غزة- الرأي
تعيش األســيرات الفلســطينيات في ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي، واقع مريــر تتجدد فيه 
معاناتهــن وعائالتهــن، مع قدوم المناســبات 
وقد حالــت بينهم قضبــان ســجون االحتالل، 
كمن يفتح الجرح ليزيد مــن تلك األوجاع، في 
ظــل غيابهــن وتركهــن فراًغا بيــن أطفالهن، 
وعجز اآلخرين عــن القيام بدور ومكانة األم أو 

تعويض أبناء األسيرات عنه.
وتتالشــى فرحة األســيرات األمهات مع الحزن 
واأللم الذي يشــعرن به كلما تذكرن أوالدهن، 
وكيــف يقضــون أوقاتهم بعيــدًا عنهم، وكيف 
يرافــق بقية األطفــال أمهاتهم إلى األســواق 
لشــراء الهدايــا واأللعــاب وهم فرحيــن، بينما 
أبنائهــن محرومين مــن هذه الســعادة لغياب 
أمهاتهــم خلف القضبــان وخاصه مــع انقطاع 
الزيارة لشــهور طويلة بســبب جائحة كورونا، 
فهي الســبيل الوحيد للتواصل مــع عائالتهم 
واالطمئنــان عليهم في ظل حرمــان االحتالل 
لهم من التواصل عبر التلفون كبديل عن وقف 

الزيارات.
وتعاني األســيرات من ظروف معيشية وصحية 
صعبــة وقاســية، حيث تتعمــد إدارة الســجن 
التضييق عليهن وإذاللهن وحرمانهن من كافة 
حقوقهن األساسية، ويشــتكين من عدم توفر 
الخصوصية في ســجون االحتالل نتيجة وجود 
كاميــرات مراقبة علــى مدار الســاعة، ووضع 

الحمامات خارج غرف االعتقال.
وال زالت إدارة السجون، تمارس سياسة اقتحام 
الغــرف في ســاعات متأخــرة من الليــل بهدف 
التفتيــش، كما تعاني األســيرات مــن التنقل 
بســيارة البوســطة والتــي تعتبر رحلــة عذاب 
بالنسبة لألسيرات تسبب لهن التعب واإلرهاق 

الجسدي والنفسي.
ويحتفل العالم العربي في 21 مارس/ آذار من 
كل عــام بـ "يوم األم"، إحدى المناســبات التي 

تتفتــق فيها معانــاة األســيرات األمهات داخل 
ســجون االحتالل، وتكون مناســبة الســتذكار 
األم الغائبة قســرًا خلف القضبان، ليبحث أبناء 
األسيرات عن من يعوضهم ما افتقدوه بغيابها 

ولن يجدوا ضالتهم.
وزارة األســرى فــي غــزة، قالــت إن ســلطات 
االحتالل ال تزال تحتجز 12 أمّا أسيرة من أصل 
39 أسيرة في سجونها في الوقت الذي يحتفل 
فيــه العالم بعيــد األم الــذي يصــادف الواحد 

والعشرين آذار من كل عام.
وذكرت الــوزارة في بيان لهــا، اليوم األحد، أن 
األســيرات يعشــن معانــاة مضاعفــة وحرمان 
ألبســط حقوقهن فــي الزيــارة والتواصل مع 

أبنائهن.
وأفــادت بــأن هذه المناســبة تأتــي على آالف 
األســرى بمزيد من الحزن والمرارة والحســرة، 
لتزيد من أوجاعهم ومعاناتهم داخل الزنازين، 
عــدا عن فقدانهــم احتضان أمهاتهــم لفترات 
طويلــة، والكثير من األســرى فقــدوا أمهاتهم 
دون أن يشــارك في توديعهــا أو حتى الحديث 
معها بشكل واضح نظرًا للحواجز الكثيرة التي 
تضعهــا إدارة الســجون على شــبابيك الزيارة 

لألسيرات واألسرى.

أطفال رضع
مدير مركز لدراســات األســرى رياض األشــقر 
قال إن األســيرات يشــعرن بالمرارة والقسوة، 
كلمــا مــر عليهن مناســبة، وهــن ال يزلن في 
ســجون االحتــالل بعيــدًا عن األهــل واألحبة، 
ولكــن معانــاة األمهات منهن تكــون مضاعفة 
الفتقادهن إلى أبنائهن خالل تلك المناســبات 
وخاصة التي يحتاج فيها األطفال إلى وجود األم 

بجانبهم.
وأوضح األشــقر بأن هناك عدد من األســيرات 
تركن خلفهــن أطفال رضع ال تتجاوز أعمارهم 
عدة شهور حين االعتقال، مما أثر على نفسيات 

أمهاتهــم بشــكل كبير، بينما يحــرم االحتالل 
بعــض األســيرات من الزيــارة لفتــرة طويلة، 
إضافــة إلى وجود أســيرة أم وحامل بشــهرها 

الثالث، وهى "أنهار الحجة" من رام اهلل .
وأشــار األشقر إلى أن األسيرات األمهات يعشن 
حالــة نفســية صعبــة نتيجــة القلق الشــديد، 
والتوتــر والتفكيــر المســتمر بأحــوال أبنائهم 
وكيفية ســير حياتهم بــدون أمهاتهم، وخاصة 
ان بعضهــم ال يــزال صغير الســن ولم يتجاوز 
الســنوات الثالثة األولى من عمره، وهذا القلق 
يزداد هذه األيام في ظل انتشار وباء )كورونا( 
المعدي، والذي ينتشــر بشكل كبير في المدن 
الفلســطينية، بينما يشــعر األبنــاء بمزيد من 
القلق على امهاتهم خشــية وصــول الفيروس 

الى اقسام االسيرات.
كما تعاني األسيرات من افتقارهن إلى المالبس 
واألغطية وأغراض )الكنتين(، والطعام الكافي 
والصحي، ويتعرضن لسياســة اإلهمال الطبي 
المتعمد سواء للحاالت المرضية بين األسيرات 
او الجريحــات اللواتــي اصبــن بالرصاص حين 
االعتقال، كما تشــتكى األســيرات منذ سنوات 
طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة 
الســجن لرعاية األســيرات، وعدم صرف أدوية 

مناسبة للحاالت المرضية.
وأشــار األشقر إلى أن األسيرات األمهات لديهن 
العشرات من األبناء في مختلف األعمار ومنهم 
من لــم يتجاوز عمره عدة شــهور حين اعتقال 
والدته، فقد اعتقل االحتالل األســيرة نســرين 
حســن أبوكميــل، من قطاع غــزة، وكان لديها 
رضيع عمره ثمانية شــهور فقط، وصدر بحقها 
حكم بالسجن لمدة 6 ســنوات، ولم ترَ ابنائها 
منــذ اعتقالها قبل 5 ســنوات، كذلك األســيرة 
فــدوى نزيــه حمادة، مــن القــدس، ومحكومة 
بالسجن 10 ســنوات، وهي أم لخمسة أطفال، 
أصغرهم كان يبلغ من العمر أربعة شهور فقط 

عند اعتقالها.

وناشــد مركز فلسطين، المنظمات التي تنادى 
بحقــوق اإلنســان، والمؤسســات التــي تعنى 
بقضايــا المــرآة، التدخــل العاجــل لوضــع حد 
لمعاناة األســيرات المتفاقمة، وتطبيق اتفاقية 
جنيف الرابعة على األســرى واألسيرات، والتي 
تزداد أوضاعهم قساوة يومًا بعد يوم، كما دعا 
إلى إطالق سراحهن جميعًا في ظل الخشية من 
انتشار مرض )كورونا( داخل السجون، وتهديد 
حياتهــم بالخطــر وخاصــة النســاء المريضات 

منهن وكبار السن.
فيما يلي قائمة بأسماء األسيرات األمهات :

1 - إســراء جعابيــص، القــدس محكومة لـ11 
عامًا، وهي أم لطفل.

2 -  فــدوى حمــادة، القــدس محكومــة لـــ10 
سنوات، وهي أم لخمسة أطفال.

3 - أمانــي حشــيم، القــدس محكومــة لـــ 10 
سنوات، وهي أم لطفلين.

4 -  حلــوة حمامــرة، بيــت لحــم محكومة لـ6 
سنوات، وهي أم لطفلة.

5 -  نســرين حسن، غزة محكومة لـ 6 سنوات، 
أم لـ7 ابن وابنة.

6 - إيناس عصافرة، من الخليل محكومة لمدة 
)30( شهرًا، أم لطفلين.

7 -  خالــدة جــرار، رام اهلل، محكوم بالسّــجن 
لمدة عامين، أم البنتين.

8 - . آيــة الخطيب، من األراضــي المحتلة عام 
1948 وما تزال موقوفة، أم لطفلين

9 - إيمان األعور من القدس، محكوم بالســجن 
لمدة )22( شهرًا، أم لـ6 ابن وابنه.

10 -  ختــام ســعافين مــن رام اهلل، معتقلــة 
إداريًا، أم البنتين وابن.

11 -  شــروق البــدن مــن بيت لحــم، معتقلة 
إداريًا، أم لطفلة. 12.

12 -  أنهــار الحجــة مــن رام اهلل، مــا تــزال 
موقوفة، أم لطفلة.

عيد األم لألسيرات وأمهات األسرى .. حكاية من نوع آخر
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غزة- الرأي-أالء النمر
بعد مرور 15 عامًا من الحصار والقصف وتدمير 
للمبانــي ومقــرات وأرشــيف الســجل المدنــي 
والوثائق واســتنكاف عدد كبيــر من الموظفين 
عن العمل واغتيال وزير الداخلية الشهيد القائد 
ســعيد صيام وعدد من موظفي الــوزارة، رغم 
كل هــذه العوائــق إال أن وزارة الداخلية ضربت 
مثااًل رائــدًا فــي إدارة األزمة وتقديــم الخدمة 

وبالسرعة الممكنة للمواطن الفلسطيني ..
وزارة الداخليــة واالمن الوطنــي بكافة إداراتها 
تفــردت بدور مميــز فلم تكتفــي بالعمل على 
حمايــة الجبهــة الداخليــة مــن الخارجيــن عن 
المجتمعــي  باألمــن  المتربصيــن  أو  القانــون 
والســلمي، بل ســاهمت فــي تعزيــز المواطن 
والمجتمــع على جميع األصعدة لتكون اليد التي 

تبني الوطن واألخرى التي تحمي مواطنيه.
وزارة الداخليــة واألمن الوطني في غزة ســعت 
لتحقيق األمن واالستقرار والقضاء على الفلتان 
األمنــي مــن خــالل مواجهــة تهديــدات الفكر 
المنحرف والقضاء على فوضى السالح، وظاهرة 
ســالح العائالت وإنهاء تغوّل االجهــزة األمنية 

على المواطن.
وذكــرت وزارة الداخلية خالل تقريــر إنجازاتها 
خــالل 15 عامًا أنهــا فرضت الســكينة العامة، 
والحفــاظ علــى الســلم األهلــي والمجتمعــي 
ومكافحة الجريمة من خالل اســتقبال ما يقارب 
من نصف مليون شــكوى أنجز منها ما نســبته 
%99.2 ، باإلضافة إلنجــاز كافة قضايا وجرائم 
القتــل بنســبة %100 عبر الكشــف عــن الجناة 
والفاعلين الفتــة أنه ال توجد قضية مقيدة ضد 

مجهول.
ونفــذت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي عدة 
مشــاريع عبــر لجان مختصــة وبمســاعدة من 
مؤسســات المجتمع المدني والهيئــات الخيرية 
لفك من أصحاب الذمم المالية والغارمين بمبلغ 

تجاوز 300ألف$ .

حماية الجبهة الداخلية
وعلــى صعيــد حماية الجبهــة الداخليــة وظهر 
المقاومــة فقــد بذلــت وزارة الداخليــة واألمن 
الوطنــي جهــودًا مضنيــة خــالل ثــالث حروب 
)2014-2012-2008( بالرغــم من اســتهداف 
االحتالل اإلسرائيلي للكوادر الشرطية لزعزعة 

الجبهة الداخلية.
كذلك عملت وزارة الداخلية على حماية الجبهة 
الداخليــة خــالل مســيرات العــودة، إضافة إلى 
تنفيذ حمالت مكافحة ضد التخابر، وتوفير بيئة 

عمل حرة للعمل المقاوم للفصائل.
ومما يحســب لوزارة الداخليــة واألمن الوطني 

كشــف خيوط عمليات أمنية معقــدة في قطاع 
غزة أبرزها عملية اغتيال األســير المحرر مازن 
فقهاء وعملية حد الســيف فــي خانيونس التي 
ارتقــى خاللها الشــهيد نــور بركة وتم كشــف 

القوة اإلسرائيلية الخاصة.

توفير الحريات العامة
وفيمــا يخص توفيــر الحريــات العامــة ودعم 
حقوق اإلنســان ســمحت وزارة الداخلية بحرية 
األنشــطة لفصائل العمل الوطني واإلســالمي 
)سياســيًا، تنظيميــًا، جماهيريــًا(؛ إضافــة إلى 
تســجيل انخفــاض معــدالت انتهــاك حقــوق 
اإلنسان في غزة مقارنة بالضفة وفتح السجون 
ومراكــز التوقيف أمــام مراكز حقوق اإلنســان 
وتوقيع اتفاقيات تعاون بيــن الوزارة والصليب 
األحمــر في مجاالت عدة، إضافة إلى إنجاز 94% 
من الشــكاوى المقدمة لمكتــب المراقب العام 

ورد المظالم ألهلها.

مواجهة كورونا
وزارة الداخلية اتخذت بالتعاون مع المؤسســات 
ذات العالقة العديد من اإلجراءات التي ساهمت 
في احتواء فايروس كورونا رغم قلة اإلمكانيات 
العربيــة  والــدول  الغربيــة  بالضفــة  مقارنــة 
المجاورة فقدت  تم  تشــكيل خلية إدارة "أزمة 
كورونا" برئاســة العمليات المركزية ومشاركة 
األجهــزة المختصــة وفرض الــوزارة إجــراءات 
وقائية خاصة عبر المعابر والمنافذ وإقامة مركز 
العزل الصحي االحتــرازي بمعبر رفح للوافدين 
المشــتبه بإصابتهــم واســتقبال العائدين عبر 
المعابــر بموجــب بروتوكــوالت خاصــة وفــق 
إجــراءات الوقايــة والســالمة، إضافــة لتجهيز 
مراكــز الحجر الصحي االحتــرازي للوافدين في 
المــدارس والفنــادق والمراكز الطبيــة و إقامة 
مراكــز حجر صحي جديدة في محافظات رفح و 

شمال غزة والوسطى.
ومن ضمن اإلجــراءات التي اتخذتها أيضا وزارة 
الداخليــة إجراء عمليات التعقيــم الالزمة داخل 
المرافــق والمراكــز والمقار والمنشــآت وتأمين 
مراكــز الحجر الصحي )30 مركــزًا(، إضافة إلى 
المشــاركة في الجهــود التوعويــة للمواطنين 
باتخــاذ إجــراءات الوقاية والســالمة وتشــكيل 
لجــان التقصي الوبائــي من طواقــم التحقيق 
الجنائــي بالــوزارة فــي مســاندة فــرق وزارة 
الصحــة، كذلك إنشــاء دائــرة مباحــث كورونا 
لمتابعــة التزام المنشــآت والقطاعات المختلفة 

بإجراءات الوقاية.
وكثفــت وزارة الداخليــة مــن ضمــن إجراءاتها 
مــن متابعة األســواق والبضائع والســلع؛ لمنع 

االحتــكار واالســتغالل، ومحاســبة المخالفين، 
كذلك إجراء مناورة تدريبية مشــتركة مع وزارة 
الصحة لمحاكاة اكتشاف إصابات داخل المجتمع 
وإعــالن حالــة الطــوارئ وحظر الحركــة عقب 

اكتشاف أولى اإلصابات داخل المجتمع.
الشــامل،  اإلغــالق  الداخليــة  وزارة  وفرضــت 
والفصل بين المحافظات، وتقســيمها لمربعات 
ســكنية وإغــالق األماكــن العامــة والســاحات 
والمتنزهــات، وحظــر التجمعــات فــي األماكن 
الرقــم  تفعيــل  كذلــك  والمفتوحــة  المغلقــة 
الوطنــي 109 الســتقبال اتصــاالت المواطنين 

وتقديم الخدمة الالزمة.

التطور اإللكتروني
ومــن أبــرز إنجــازات وزارة الداخليــة واألمــن 
الوطني على صعيد التطور اإللكتروني إنشــاء 
منظومة المراقبة االلكترونية لشوارع مفترقات 

قطاع غزة.
وعلــى صعيد واقع تكنولوجيــا المعلومات قبل 

عــام 2006 بلــغ عدد مســتخدمي الحواســيب 
350 موظــف فــي حين بلــغ عــدد المنظومات 
اإللكترونيــة ثالثــة وهــي )األحــوال المدنية – 
الجوازات – المعابر(، مقارنة في عام 2021 حيث 
بلغت منصات وزارة الداخلية )6( منصات يقدم 
مــن خاللها خدمات الــوزارة ومنها نافذة خاصة 
بتســجيل ومتابعة عمليات السفر والمسافرين، 
إضافة إلى استحداث )11( تطبيقًا ذكيًا تتناغم 
مــع كافة أنمــاط المســتخدمين بيــن أندرويد 
وآيفون ، وإنشاء )81( منظومة إلكترونية تربط 

مكونات الوزارة لتسهيل المعامالت وسرعتها.

التواصل مع الجمهور
التواصل مع المواطنين انعكس بصورة ايجابية 
علــى الواقع األمني في قطــاع غزة فقد عززت 
وزارة الداخليــة التواصــل مع الجهــور بمختلف 
فئاته وشرائحه من خالل عقد لقاءات تواصلية 
باســتمرار وفــي كل المحطات، مــع كافة فئات 
المجتمــع )فصائــل، وجهاء، اتحــادات ونقابات، 

إنشاء “كلية الشرطة” األولى في فلسطين

الداخلية خــــــالل 15 عامـــــــــــًا.. يد تبني وأخرى تحمي 
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مخاتير وعائــالت، كتاب ومحلليــن، صحفيين، 
نشــطاء التواصل االجتماعي( وتمتين التواصل 
المناســبات واألحــداث، إضافــة  فــي مختلــف 
إلــى اســتقبال أكثر مــن 700ألف اتصــال عبر 
الرقــم الوطني 109 و70 ألــف اتصال عبر رقم 
االســتعالمات الوزارة، كذلك عقد جوالت لنخب 
المجتمع للتعــرف على طبيعة العمــل واإلنجاز 

داخل الوزارة وأجهزتها وإداراتها.

تطوير الكادر البشري
ومن أهم االنجازات التي حققتها وزارة الداخلية، 
افتتــاح أول كليــة للشــرطة تمنــح منتســبيها 
شــهادة البكالوريــوس بعد منع أفــراد األجهزة 
األمنية بغزة االنتساب لكليات الشرطة بالخارج.
وذلــك بســبب الحاجــة الماســة لتطويــر كادر 
العاملين في الســلك الشــرطي، ولنشر الوعي 
العام بين العاملين في الشــرطة الفلســطينية 
أنشــأت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي كلية 
الربــاط الجامعية "كلية الشــرطة" والتي تعتبر 

األولى في فلسطين، حيث تم تخريج أفواج من 
الضباط ســنويًا في تخصصي القانون والعلوم 
الشــرطية، والمالحة البحرية حيــث تم تخريج 
1000 ضابط منــذ تأسيســها وإلحاقهم ضمن 

كوادر العمل بالوزارة.
في حيــن التحق بكادر الــوزارة منذ عام 2006 
أكثر من 15الف موظــف وايفاد 403 من كوادر 
الــوزارة للدراســة في الخــارج لالســتفادة من 
التجــارب الخارجية ونقل الخبرات للوزارة كذلك 
توفير 53 مقعدًا للدراســة فــي جامعات عربية 

لضباط الوزارة وكلية الشرطة.

حمالت توعية
ونفذت وزارة الداخلية واألمن الوطني مجموعة 
مــن الحمالت التوعويــة والخدماتيــة للجمهور 
أبرزها مشــروع الفتــوة لطــالب الثانوية حيث 

استفاد من المشروع 300.000 طالب.
كذلك نفــذت الــوزارة حملــة كرامــة المواطن 
وهيبــة الشــرطي عــام 2010 ، وحملــة خدمة 

المواطــن 2011، حملة التوعية المرورية 2012 
وحمالت ضد ظاهرة الشعوذة والسحر ومكافحة 
المخدرات والتخابر ، إضافة لتنفيذ حملة مكافحة 
التسول عام 2018 ، وتنفيذ المبادرة المجتمعية 
للتوعية بمخاطر المخــدرات "حياة" عام 2019، 
وحملــة خليــك صاحــي وحملة بمخاطــر إطالق 
النار خارج إطــار القانون والمشــاركة في حملة 
التحصيــن المجتمعــي "خليك صاحــي" وتنفيذ 
حملــة التوعيــة بأســاليب مخابــرات االحتــالل 
في اإلســقاط "المنســق" ، وحمالت توعية ضد 

فايروس كورنا في العام 2020م.

الخدمات الطبية 
وعمــدت وزارة الداخلية واألمن الوطني لتطوير 
منظومــة الخدمــة الطبيــة المقدمــة للجمهور 
في مراكز ومستشــفيات الخدمات الطبية حيث 
قدمــت حوالي 9مليون خدمــة طبية في مراكز 
ومستشفيات الخدمات الطبية العسكرية وإجراء 

17566 عملية جراحية.
وأعادت وزارة الداخلية بناء وتطوير المستشفى 
الجزائــري وتطويــر عيــادة الشــاطئ لتشــمل 
15عيادة تخصصيــة، إضافة لبناء مركز جراحة 
العيون والبصريات بخان يونس وتزويد قســم 

العيون بجهاز سونار.
الداخليــة أول قســم لعنايــة  وافتتحــت وزارة 
لألطفال في شــمال قطاع غزة، إضافة لتطوير 
خدمــة األســنان والتركيبــات الســنية وخدمة 

الورتاري وهي أول خدمة في الحكومة.

تطوير المنافذ الحدودية 
وأعــادت وزارة الداخلية تأهيل معبر رفح البري 
وتطويــر مرافقــه بمــا يحقــق خدمــة مريحة 
اجــراء  معامــالت  أداء  وســرعة  للمســافرين 
الســفر، إضافــة لتطويــر منظومة التســجيل 
للســفر وتحويلها إلى اإللكترونية بشكل كامل، 
وتجهيز صالة مهيأة لخدمة الجمهور في مكتب 
التســجيل للســفر "أبو خضــرة"، كذلك تطوير 
مرافق وإنشاءات منفذ بيت حانون وتهيئته بما 
يخدم حركة المواطنين وانشاء مبنى الصاالت.

دمج النزالء 
وســعت الــوزارة إلــى تأهيــل وإصــالح النزالء 
المحكوميــن ودمجهــم في المجتمــع من خالل 
برامج مختلفة أبرزها مشــروع التعليم الموازي 
وإنشــاء مكتبــة عامــة داخــل مركــز اصــالح 
الكتيبة، إضافة إلنشــاء مركــز التدريب المهني 
لتعليــم الحــرف والمهن بواقــع )6( ورش فنية 
ومشــروعات الزراعــة والخدمــة المدنيــة بمــا 
يعــود بالنفــع المــادي علــى أســر المحكومين 

وعقــددورات التدريبية والتأهيليــة في التنمية 
البشرية وعلوم القرآن الكريم.

خدمات األحوال المدنية
بلغ متوســط عــدد معامالت األحــوال المدنية 
خــالل 14 عام ما يقــارب 3.2 مليــون معاملة، 
إضافــة إلى اســتحداث بطاقــات التعريف وهي 
عبارة عن بطاقات شخصية تم استحداثها بعد 
العام 2006م لغير حملة الرقم الوطني وللذين 
يعانون مــن أزمة )لم الشــمل( والتي قد أثرت 
بشــكل كبير علــى حقوقهــم ومعامالتهم في 
الدوائر والمؤسســات الحكومية وغير الرســمية 
يتــم بموجبهــا إصــدار 1300 معاملــة تقريبًا 
ســنويًا. وقدمــت الــوزارة أكثــر مــن 65.241 
معاملة لألجانب والقادمين لقطاع غزة، إضافة 

لتخفيض أوقات المعامالت للمواطنين.
وأعــادت وزارة الداخلية واألمــن الوطني إعمار 
58 مقرًا ومركزًا ألجهــزة الوزارة، بعد تدميرها 
خالل الحروب اإلسرائيلية، إضافة لزيادة مراكز 
خدمة الجمهور في الشق المدني من )7( مراكز 

إلى )22( مركز.
وعــززت الــوزارة منظومــة الصلح العشــائري 
ونشــر الوعــي والســلم حيــث بلغ عــدد لجان 
)92( لجنــة موزعــة علــى مختلــف  اإلصــالح 
محافظات قطــاع غزة ويعمل بهــا )700( رجل 
إصالح مجتمعي على مستوى قطاع غزة، حيث 
أسهمت هذه اللجان بمعالجة )100.800( قضية 
ونزاع خالل 14 عامًا ســابقة، أســهمت في نزع 
فتيــل األزمة بين المتخاصمين، وحفظ الســلم 

األهلي والمجتمعي.

تطور عمل األدلة الجنائية
وتجدر اإلشــارة إلــى النقلة الكبيــرة والنوعية 
في عمــل إدارة األدلة الجنائية والتي ســاهمت 
بدور فعال في كشــف العديد من الجرائم مثل 
جرائم القتل والسطو السرقة ومعاينة الحوادث 

وغيرها.
وعملت األدلة الجنائية خالل الســنوات األخيرة 
علــى تطوير الــكادر البشــري والمــادي لديها، 
حيث اســتطاعت توفير أجهزة حديثة ومتطورة 
للمســاعدة فــي عمليــات كشــف الجرائم مثل 
أجهــزة البصمات والذي تــم العمل به في كثير 
مــن المواقــع األمنية والمدنيــة وأجهزة فحص 

DNA   وأجهزة إثبات النسب وغيرها.
وعلى الرغم من حداثة الكادر البشري في عمل 
األدلة الجنائية إال أن وزارة الداخلية  عملت على 
تطويره من خالل الــدورات الداخلية والخارجية 
وورشــات العمل مع الجهــات المختصة في هذا 

المجال.

إنشاء “كلية الشرطة” األولى في فلسطين

الداخلية خــــــالل 15 عامـــــــــــًا.. يد تبني وأخرى تحمي 
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رفح-الرأي
تبلغ مســاحة محافظــة رفح نحو 64 
كيلو متــر تقريبا من مســاحة قطاع 
غزة، ويبلــع عدد ســكانها نحو 260 
ألف نســمة، وهي مســاحة كبيرة مع 
نســبة تعداد ســكانها إذا مــا قورنت 
بمحدوديــة إمكانيــات جهــاز الدفاع 

المدني.
 فالدفــاع المدنــي بمحافظــة رفــح 
ليــس أفضــل حــااًل عــن غيــره في 
باقي محافظــات القطاع، فإمكانياته 
محدودة وموارده تكاد تكون شحيحة، 
كافِ  غيــر  وكادره  مراكــزه  وعــدد 
لتلبيــة احتياجات ونداءات المواطنين 
العمرانية  المســاحة  نظــرا التســاع 

والسكانية بالمحافظة.
 يخدم فيها ثمانــي مركبات فقط ما 
بين إطفــاء وإنقاذ وإســعاف، منوطة 
بتلبية وتغطية نداءات ســكان رفح، 
لكن جميعها بحالة سيئة فهي قديمة 
وقــد مرّ علــى خدمتها مــا يزيد عن 

خمسة وعشرين عاما. 
جاء ذلك خالل حديث صحفي أجريناه 
مع مديــر الدفاع المدنــي بمحافظة 

رفح العميد عبد العزيز العطار.
 تحــدث العطــار عــن أملــه بتقديم 
الدعــم لجهــاز الدفــاع المدني بعدد 
كافٍ مــن مركبات اإلطفــاء واإلنقاذ 

الحديثة، لســد العجــز الموجود حاليا 
في جميع محافظات القطاع. 

وأكــد علــى أنهــم ال يدخــرون جهدا 
فــي ســبيل تحقيــق أمــن وســالمة 
الحثيــث من  والســعي  المواطنيــن، 
أجل االرتقاء بكــوادر الدفاع المدني 
لتقديم الخدمة األفضل للمواطنين. 

تأهيل وبناء 
وأشــار العطار أنهــم يعانون قلة في 
عدد السائقين، كما أن بعض المراكز 
بحاجــة إلى إعادة تأهيل واســتكمال 

بناء كمركزي األندلس والمعبر.
 وقــال إنهــم يمتلكون كادرا بشــريا 
عبــر  اكتســبها  وكفــاءة،  خبــرة  ذو 
الســنوات الماضيــة، وأصبــح لديــه 
مقدرة التعامل والتصرف مع األحداث 
الكبيرة باإلمكانيــات المتاحة، وأثنى 
على سرعة اســتجابة طواقم الدفاع 

المدني عند وقوع أي أحداث. 
*أبرز اإلنجازات*

 واســتعرض مديــر الدفــاع المدني 
اإلنجــازات  أبــرز  رفــح  بمحافظــة 
التــي حققتها محافظته خــالل العام 
الماضي 2020م، موضحا أنها أنشأت 
مركــز األندلــس شــرق المحافظــة، 
وعملــت علــى بنــاء و تجهيــز مركز 
اإلنقــاذ البحــري و إعــادة صيانة بئر 

مركز رفح الرئيســي للمســاعدة في 
تزويد مركبات اإلطفاء بالمياه.

 وبينــت أنهــم عملــوا علــى تحديث 
شــبكة االتصــاالت الخاصــة بالدفاع 
المدني فــي المحافظة، وتم إنشــاء 
مخــازن احتياطيــة للطــوارئ خاصة 

بالمعدات والمحروقات. 
وأضاف أن قسم التدريب بالمحافظة 
نفذ خالل العام الماضي )30( نشاطا 
تدريبيا فــي علوم ومهــارات الدفاع 
المدني، استفاد منها )4579( متدربا 
مــن المجتمــع المدني والمؤسســات 
األمــن  قســم  أن  كمــا  الرســمية، 
تصريــح   )304( أصــدر  والســالمة 

لمنشآت مختلفة المهام . 
وأردف أن فرق األمن والسالمة نفذت 
جوالت تفتيشــية مكثفة اســتهدفت 
العديــد مــن الحــرف الخطــرة، وتم 
والبعض  أوضــاع بعضهــا  تصويــب 
اآلخر تم إحالتها لجهات االختصاص. 
وأضــاف أن طواقــم الدفــاع المدني 
تعاملت مــع )1331( حادثة مختلفة، 
توزعت )639( حادثة إطفاء، و)125( 

حادثة إنقاذ، و)569( حادثة إسعاف.
 كما أن محافظته عقدت وشاركت في 
عدد مــن االجتماعــات وورش العمل 
بالتعــاون مــع جهــات ذات العالقــة 
في العمــل مثل البلديات والشــرطة 

العمــل  ووزارات  البتــرول  وهيئــة 
والصحة والحكم المحلي واألشــغال، 
كما نفذت بعض المناورات والدورات 
التدريبيــة الســتقراء الظروف ووضع 
الخطــط ومعرفــة كيفيــة التعامــل 
فــي أوقات الطــوارئ. وأشــار العميد 
العطار إلــى أن محافظتــه تضع كل 
عام الســيناريوهات الالزمة للتعامل 
مع األزمــات واألحداث التــي تحاكي 
مختلــف الظروف ســواء في الســلم 
أو الحــرب، واالســتفادة من مخرجات 

الخطط السابقة. 
وقال إن محافظة رفح تضع خطة كل 
عام بالتنسيق مع اإلدارات والوحدات 
ذات العالقــة للتعامــل مــع الحوادث 
معهــا  التعاطــي  وكيفيــة  الكبيــرة، 
بمساندة المحافظات األخرى وبعض 

األجهزة والمؤسسات ذات العالقة.

رسائل ومطالب
وأكد العطار أنهم يســعون باستمرار 
لتطوير الكادر البشــري وسد العجز، 
وعقــد الدورات لزيادة خبــرة الكوادر 
فــي التعامــل مــع األحــدث الكبيرة، 
واالســتفادة مــن األخطــاء الســابقة 
الحديثــة  األدوات  علــى  والتــدرب 
المتداولة في العالم إلخماد الحرائق.

 وشدد على أن الدفاع المدني بحاجة 

إلــى مركبات إطفــاء جديــدة خاصة 
لوجــود  "الماصــوف"  منطقــة  فــي 
كميــات كبيــرة وخطيــرة جــدا مــن 
المحروقــات التي تأتي عبــر البوابة 
المصريــة، محــذرا من عــدم التزام 
بعض الشــاحنات الناقلة للمحروقات 
إلى "الماصــوف" بإجراءات الســالمة 
المطلوبة، وهــذا يتطلب من الجهات 

المسؤولة متابعتها. 
وأضــاف أن الدفــاع المدنــي برفــح 
بحاجــة كبيــرة لمركبة إنقاذ "ســلم 
هيدروليكــي" للتعامــل مــع حوادث 
المبانــي المرتفعــة، حيــث ال يوجــد 
سوى مركبة سلم هيدروليكي واحدة 

في محافظة غزة. 
في هذا السياق، ناشد العطار اللجنة 
الدوليــة للحماية والمدنيــة، واللجنة 
واألمــم  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
الحقوقيــة  والمؤسســات  المتحــدة 
العاجل إلنقاذ  بالتدخل  واإلنســانية، 
الدفاع المدني في قطاع غزة، وإدخال 
مركبــات إطفاء وإنقــاذ حديثة وآالت 
بواقــر وجرافات ليســتطيع النهوض 
بنفســه من جديد في ظــل األوضاع 

الصعبة التي يمر بها القطاع. 
االهتمــام  إلــى  المواطنيــن  ودعــا 
أكثر بوســائل الوقايــة، والوقف عند 

مسؤلياتهم عند حدوث أي طارئ.

الدفاع المدني برفح..
 تحديات جديدة في ظل محدودية الموارد واإلمكانيات
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غزة- الرأي-أالء النمر
انتكاسة تلو األخرى يسجلها قطاع 
غزة نتيجة تزايد أعــداد اإلصابات 
بفيــروس كورونا وســط حالة من 
االســتهتار مــن قبــل المواطنين، 
وعــدم التزامهم إجــراءات الوقاية 

والسالمة.
 ويُنذر استمرار تراخي المواطنين 
فــي ظــل التحذيــر المســتمر من 
قبــل جهات االختصــاص  بوصول 
يمكــن  إلــى مرحلــة ال  المجتمــع 
الســيطرة فيها على المرض، وهو 
ما يهدد النظام الصحي، كما يؤكد 

مسؤول بوزارة الصحة.
عــدد  إجمالــي  أن  إلــى  أشــارت 
اإلصابــات المســجلة منــذ مارس 
الماضي بلــغ 62927 إصابة بينها 
5965 حالــة نشــطة، بينما وصل 
إجمالي عدد المتعافين إلى 56363 
حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 599 

حالة.
 وســجلت وزارة الصحــة في قطاع 
غزة، اليوم األحــد، )857( إصابات 
بفيــروس كورونــا، وحالــة وفــاة، 

وتسجيل )123( حالة تعافٍ.
 وبلغ إجمالي اإلصابــات التراكمي 
للمصابيــن، وفــق وزارة الصحــة، 
حالــة   )5965( منهــا:   ،)62927(
عــدد  بلــغ  حيــن  فــي  نشــطة، 

المتعافين )56363( حالة، و)559( 
حالة وفاة منذ بدء انتشار الفيروس 

في مارس/ آذار الماضي.

إغالق وشيك
بدوره؛ قــال مدير وحــدة مكافحة 
العــدوى فــي وزارة الصحة بقطاع 
غــزة، رامــي العبادلــة، إن هنــاك 
زيادة ملحوظــة في عدد اإلصابات 
منــذ بدايــة الشــهر الجــاري، مــع 
تشخيص ما معدله يوميًا 7 حاالت 

تقريبًا بشكل خطير وحرج.
وأشــار العبادلــة في حديــث لعدد 
مــن الصحفيين، إن عــدد الحاالت 
ما بين الحرجة والمتوسطة وصلت 
إلى 150 ما يعنــي دخول غزة في 
مرحلة الخطير الكبير، مشيرًا إلى 
أن الحــاالت فــي الشــهر الماضي 

تراوحت ما بين 18 إلى 26.
ولفت إلى أن عدد الحاالت الموجبة 
بلغت حاليًا من نســبة الفحوصات 

إلى نحو ٢١٪.
وبين أنه ال يوجد لدى وزارة الصحة 
بغــزة أي إمكانــات لتحديد الطفرة 
ســواء قديمــة أو جديــدة أو وجود 
طفــرة بالقطــاع، مشــيرًا إلى أن 
العالم يتعامل بنفــس البرتوكول 

العالجي مع كل الطفرات.
وقال العبادلــة "المنظومة الطبية 

اســتفادت كثيرًا من تأجيل دخول 
الفيــروس للقطــاع، وأعطتنا وقت 
كافــي لإلعــداد والتجهيــز، وجرى 
المستشفى األوروبي ونقل  تجهيز 

األكسجين إليه".
وأضــاف "الموجة األولى كان هناك 
مجموعــة ضوابــط مــن ضمنهــا 
إغالق الصاالت والمنع الليلي، لكن 
الموجة الثانية جاءت في ظل غياب 
لاللتزام الكامل مــا يثير خوف من 

تفشي الوباء".
وأشار المســؤول في وزارة الصحة 
بغــزة، إلى أن الــوزارة وافقت على 
تخفيف اإلجراءات ســابًقا في إطار 
حدود معايير محددة، مشــيرًا إلى 
أنه تم تقديــم مجموعة توصيات 
للجهــات المختصة، لكنهــا ال تريد 
أن تصل لمرحلة اإلغالق الشــامل، 
ولكــن مــع إمكانية فــرض إغالق 
يومــي الجمعــة والســبت وصاالت 
األفراح وتشــديد إجراءات المباحث 

على الموالت والمحال التجارية.
وبيــن أن يــوم الجمعة القــادم قد 
تكون آخر مرة يســمح فيها بحركة 
المواطنيــن، بعــد ذلــك ســيكون 
إغــالق الجمعــة شــامل للجميــع، 
داعيًــا المواطنيــن إلــى ضــرورة 

االلتزام باإلجراءات الوقائية.
وقــال "الوضــع الوبائي هــو الذي 

ســيفرض علينا نوعيــة اإلجراءات 
بالنســبة لشــهر رمضــان، وهــذا 
المواطــن  وعــي  علــى  يعتمــد 

والتزامه".

ذروة االنتشار
أن تكــون ذروة  العبادلــة  وتوقــع 
الموجــة الحاليــة فــي 10 إلى 20 
أبريل المقبل، وتكون أعلى حاالت 

مسجلة خطيرة وحرجة في غزة.
وبيّن أن األســواق والعزاء وصاالت 
االفراح والزيــارات االجتماعية بين 
المواطنيــن هــي أبرز المســببات 

لتفشي الوباء.

اإلغالق الليلي
في الســياق، بــدأ الليلــة الماضية 
ســريان اإلغالق الليلــي في قطاع 
غــزة الــذي يشــمل منــع حركــة 
وإغــالق  والمركبــات  المواطنيــن 
الصيدليــات  باســتثناء  المنشــآت 

فقط، لمواجهة انتشار الجائحة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية 
في غــزة إيــاد البزم فــي تصريح 
له إن ســريان قرار اإلغالق الليلي 
الســاعة  عنــد  ســيبدأ  الكامــل، 

التاسعة مساء يوميا.
وشــدد علــى تطبيــق قــرار منــع 
فــي  العــزاء  وبيــوت  الحفــالت 
اإلجــراءات  واتخــاذ  الشــوارع، 

الوقائيــة في األســواق الشــعبية، 
والتــزام صــاالت األفــراح بتحديد 
عدد الحضــور بما ال يتجــاوز 100 
شخص، واتباع احتياطات السالمة 

الشخصية والعامة.
وتابع: "إن اســتمرار تصاعد أعداد 
اإلصابــات بفيــروس كورونــا يدق 
علــى  ويحتّــم  الخطــر،  ناقــوس 
بإجــراءات  االلتــزام  المواطنيــن 
الوقاية الشــخصية، وأهمها ارتداء 
الكمامــة والتقليل مــن االختالط، 

حفاظًا على سالمتهم".
بدوره، أكد رئيس المكتب اإلعالمي 
الحكومي سالمة معروف، أن قطاع 
غزة بات على مشارف اتخاذ المزيد 
من اإلجراءات التي تستهدف بشكل 
والمرافــق  المؤسســات  أساســي 
العامــة، فــي ضوء تصاعــد الحالة 
الوبائيــة فــي قطــاع غزة.وأوضح 
معــروف، في تصريــح صحفي، أن 
منحنــى إصابات كورونــا يتصاعد 
بشــكل يومي، ويشــكل حالة قلق 
تدعــو التخاذ الحيطــة ورفع درجة 

االستعداد.
إجــراءات  عــدة  هنــاك  أن  وبيــن 
موضوعة على طاولة صنّاع القرار 
بغزة منها إجراءات عامة، وإجراءات 
خاصة تتعلق بتقييــد عمل بعض 

المنشآت.

دخلت بموجة ثانية والمنحنى في تصاعد

االستهتار بكورونا .. يدفع بغزة نحو الهاوية مجددًا
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غزة-الرأي
اإلدارة  واإلنقــاذ  اإلطفــاء  إدارة  تعــد 
المعنية باإلشراف على أعمال اإلطفاء 
واإلنقاذ في الظروف االعتيادية، وفي 
أحوال الكــوارث والطــوارئ؛ من أجل 
حمايــة أرواح وممتلــكات المواطنيــن 

ومقدرات الوطن.
 تتبع إدارة اإلطفــاء واإلنقاذ في جهاز 
الدفاع المدني هيكليا لمســاعد مدير 
عام الدفاع المدني لشــؤون العمليات 
والطــوارئ، وتشــرف علــى عمليــات 
اإلطفــاء واإلنقاذ على مســتوى قطاع 
غزة، وهي الجهة التي تنظم إجراءات 
وطــرق التعامــل مــع الحــوادث التي 

تتطلب أعمال إطفاء أو إنقاذ.
 تحتل هذه اإلدارة أهمية بالغة، ألنها 
منوطة بالحفاظ على أرواح وممتلكات 
المواطنيــن، و البــد أن يتميــز عملها 
بســرعة االســتجابة والدقــة واألمانة 

واإلخالص. 
مهام تخصصية

 وحــول مهــام إدارة اإلطفــاء واإلنقاذ 
اســتمعنا خــالل حديــث صحفــي مع 
مديرهــا الرائد م. محمــد أبو جلمبو، 
الذي قــال إن مهام إدارتــه ال تقتصر 
اإلشراف على عمليات اإلطفاء واإلنقاذ؛ 
بل تمتد لدراسة وتحديد حاجة الدفاع 
المدني من اآلليات ومعدات وتجهيزات 
اإلطفاء واإلنقاذ أو تطويرها بالتعاون 
مع اإلدارات المعنية، ومتابعة توزيعها 
بما يتناسب مع اإلمكانيات واحتياجات 
المناطق والمراكز والتحقيق في كافة 

حوادث اإلطفاء واإلنقاذ.
 كمــا أن مــن مهامها دراســة وتحليل 
أســباب الحــوادث واســتنتاج الدروس 
المستفادة منها، و تقدير تكاليف مهام 

اإلطفاء واإلنقاذ في الحوادث، وتحرير 
التقارير واإلفــادات المختصة بذلك و 
إعــداد وتنفيذ برامــج التفتيش على 
طواقــم اإلطفاء واإلنقــاذ، والتفتيش 
واألجهــزة  والمعــدات  اآلليــات  علــى 
ديمومــة  مــن  للتحقــق  واألدوات؛ 

جاهزيتها لالستجابة لألحداث. 
وأضاف م. أبــو جلمبو أن إدارتها أيضا 
تضع التوصيات الالزمة بشأن متابعة 
صيانــة مركبات ومعــدات وتجهيزات 
اإلطفــاء واإلنقاذ فــي ورش الصيانة 
المختصة، واقتراح المواصفات الفنية 
لمركبــات اإلطفاء واإلنقــاذ والمعدات 
واألجهــزة، والمســاهمة فــي اعتماد 
 GIS الجغرافيــة  المعلومــات  نظــام 
الالزم التخاذ القرارات المناســبة في 
إجــراءات القيــادة والســيطرة والعمل 
المتبعــة  اإلجــراءات  اختبــار  علــى 

لمجابهة حدوث األزمات المتوقعة.
 وأردف أنهــم يعملــون أيضــا علــى 
تطوير قدرات االســتجابة والســيطرة 
علــى الحــوادث الميدانيــة، وتقديــم 
المــدرب  البشــري  الدعــم واإلســناد 
والمجهــز بالمعدات الالزمــة لطواقم 
اإلطفــاء وفــرق اإلنقــاذ بالمحافظات 
في الحــوادث الكبــرى إذا عجزت عن 
المؤكــد  مــن  كان  إذا  أو  الســيطرة 
اإلطفــاء  إدارة  أن  وبيــن  عجزهــا. 
واإلنقــاذ تشــارك كذلــك فــي إعداد 
وتنفيذ منــاورات الطــوارئ والتجارب 
الختبــار  )ســيناريوهات(؛  الوهميــة 
مــدى جهوزية مراكز وطواقم اإلطفاء 
الســريع،  للتدخل  المختلفة  واإلنقــاذ 
وإعداد برامج التدريب الفني المستمر 
واإلنقــاذ ومتابعة  اإلطفــاء  لطواقــم 

تنفيذه. 

وأضــاف أنهــم يعملــون علــى تقدير 
تجهيــزات  مــن  المراكــز  احتياجــات 
ومعدات واليات وفقــا للمناطق ووفقا 
لنوعيــة الحوادث التــي يتعامل معها 
العامليــن  أداء  ومتابعــة  مركــز  كل 
وكفــاءة أدائهم وتقديــم الحلول ألي 
مشــاكل أو معوقــات لســير العمــل، 
وضمان جاهزية فرق اإلطفاء واإلنقاذ 
للتدخــل فــي الحــوادث، والبحث عن 
كل مــا هــو جديد فــي علــم اإلطفاء 
وتجهيــزات فنية لتطويــر بيئة العمل 
ومواكبــة األحــداث في ظل التوســع 
التجــاري والســكاني وتنــوع حوادثها 
وإعــداد  الدراســات ومؤشــرات عــن 
انتشــارها وكيفية  الحوادث وأســباب 

التقليل من وقوعها.

 العمل على ركيزتين
 وأكــد الرائد أبو جلمبو أنهم في إدارة 
اإلطفاء عملوا خالل الســنوات األخيرة 
الثــالث علــى ركيزتيــن أساســيتين 
قاعــدة  بنــاء  ضــرورة  هــي  األولــى 
بيانــات ومعلومــات لجميــع الحوادث 
الميدانيــة التــي تحصــل فــي جميع 
مناطــق االختصاص، وذلك لتصنيفها 
وتحليلها وفق منظومة عمل تساهم 
بشــكل كبير في عمليــات التخطيط، 
ودراســة مناطق االختصاص وطبيعة 

الحوادث فيها. 
وأضاف أن الركيــزة الثانية هي إعادة 
بنــاء هيكليــة جديدة للعمل تســاعد 
على رفع مستوى القدرة على اإلشراف 
والمتابعة للطواقم الميدانية، وتقييم 
التعامــل مــع الحــوادث الميدانية من 
خــالل دائرة خدمات اإلطفــاء واإلنقاذ 
وتعزيزها بأقســام لإلطفــاء واإلنقاذ 
للمتابعــة الفنيــة في جميــع مناطق 

االختصــاص، وإضافــة دائــرة جديدة 
هي دائــرة اإلســناد والطــوارئ التي 
تشــمل قســم رصد المخاطر واإلنذار 

المبكر وقسم التدخل السريع. 
خــالل  تبنــت  إدارتــه  أن  وأوضــح 
عــام 2018 تنفيــذ مشــروع المســح 
الوقائي للمنشــآت الخطــرة في إطار 
اإليمان لضرورة الســعي نحو تحقيق 
المســبق  التخطيــط  إســتراتيجية 
لألزمات والكوارث، واكتشــاف مصادر 
الخطــر والتعــرف عليهــا وتقييم نوع 
وقوة ونطــاق تأثيرها علــى المجتمع 

المدني. 
وفي ذات السياق، تطرق م. أبو جلمبو 
للتحديــات التي تواجــه إدارة اإلطفاء 
التــي  المعانــات  وأبرزهــا  واإلنقــاذ 
تواجههــم من خالل تهالك المعدات و 

المركبات التي ال تصلح للعمل. 
وأردف أنهــم يتعاملــون مــع األحداث 
بحــذر شــديد بســبب عــدم مقــدرة 
إعطــاء  واإلنقــاذ  اإلطفــاء  مركبــات 
الممكنة لالســتجابة، إضافة  السرعة 
إلــى مصادفة تعطــل المركبــة أثناء 

توجهها إلى مكان الحدث. 
ونوه أنه من ضمن المعوقات هو عدم 
ســماح االحتالل اإلســرائيلي بإدخال 
لمواجهــة  األصليــة  "الفــوم"  مــادة 
جعلهــم  ممــا  البتروليــة،  الحرائــق 
يبدعون لصناعة مادة "الفوم"، مشيرا 
إلــى أن مــادة "الفــوم" التــي تصنعه 
اإلدارة ال يحمل ذات الكفاءة لنظيرتها 
وال تصــل  الخــارج،  مــن  المســتورد 

للجودة والفعالية المطلوبة.
 وأكد أبــو جلبمو أنهــم يعملون على 
تطوير برامج تدريبية تواكب التطور 
المســتمر في علوم اإلطفــاء واإلنقاذ 

وفــق المــدارس الدوليــة فــي هــذا 
المجــال، والعمل على تطوير القدرات 
الفنيــة لمحققــي الحــوادث من خالل 
وإبداء  لتقاريرهم  المستمرة  المتابعة 
المالحظــات الفنية، مبيننــا أنهم في 
إطــار التجهيــز لــدورة "تحقيــق فــي 
الحوادث" متطورة وتســاهم بشــكل 
كبير فــي رفع مســتوى التحقيق في 
الحــوادث الميدانية وفــق المرجعيات 

العلمية.

 عجز بالمعدات واآلليات
 وحســب مدير إدارة اإلطفــاء واإلنقاذ 
فــإن إدارته تتابع مهام ســبعة عشــر 
مركزا، وهي تعاني من نقص شــديد 
بالكادر البشــري نوعًا وكمًا، وينقصها 
الكثيــر مــن التخصصــات الضرورية 
لرفع قدراتها الالزمة لالســتمرار في 

تقديم الدعم الفني.
 وشــدد أنهم يعانــون نقصا شــديدا 
الضروريــة  المكتبيــة  بالتجهيــزات 
للعمــل وخاصــة فــي إطــار الهيكلية 
وآلية العمل الجديدة التي تعتمد على 
قاعدة بيانــات ومعلومات تورَّد دوريًا 
ويوميــًا من جميــع المراكــز، وتعتمد 
عليهــا جميــع أقســام دائــرة خدمات 
)عمليات  بــاإلدارة  واإلنقــاذ  اإلطفــاء 
االطفاء، التحقيق بالحوادث، الشــئون 

الفنية والتجهيز(. 
و ناشــد مدير اإلطفــاء واإلنقاذ جميع 
ودوليــا  محليــا  المســئولة  األطــراف 
عنــد  للوقــوف  الوطنيــة  والســلطة 
مسؤولياتهم تجاه الدفاع المدني في 
غزة، ومده بالعتاد والمركبات من اجل 
النهوض بهذا الجهاز اإلنســاني الذي 
يقــدم كل ما لديه من طاقة وقوة من 

أجل حياة وسالمة المواطنين.

إدارة اإلطفـاء واإلنقـاذ بالدفاع المدني
 “العمود الفقري” الناظم لعمليات حماية المواطن
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الضفة المحتلة- الرأي
تشــعرُ وأنت واقــفٌ بين يديــه أنّك 
تقــف في حضــرةِ فلســطينَ الكبيرة 
فها اهلل  بقدســها العظيمــة التي شــرَّ
بمكانةٍ مميزة، نور ووقار وهيبة وعزة 
تخــرج من وجــه هذا الرجــل المجاهد 
الــذي ما النــت له هامــة، ومــا طأطأ 
رأســه في يوم من األيام أمام أي ريٍح 
عاصفــةٍ كانــت أم هادئــة، فكان هو 
"أبــو عاصف" الرجــل الثائــر المقاتل 

العنيد المحب لفلسطين.
بعــد تاريــخ حافــل مــن التضحيــات 
والصمــود ترجل الفــارس عن جواده، 
غلبــه المــرض بعد أن عجــز عن ذلك 
السنين  لعشــرات  واالعتقال  االحتالل 
والتعذيب والتنكيل وفقدان األحبة اما 

شهداء أو أسرى .
مرض العصر الحديث اختار أبو عاصف 
شــهيدًا بعد أن أبلى حسنًا في مواجهة 
التضحيات  االحتالل وتقديم  ومقارعة 
تلو التضحيات بنفســه ومالــه وأهله، 
يغادرنــا اليــوم البطــل الحقيقي عمر 
صالح البرغوثي "أبو عاصف" جســدًا، 

لكنه ســيبقى يحيــا فينا لألبــد فكرة 
ونهجًــا. فــي إحــدى المــرات وخــالل 
اعتقالــه مــع مقاومين مــن تنظيمات 
"الصهيوني"  المحقــق  مختلفة ســأله 
بشــكل خبيث لبث الفرقة، هذا فـــتح 
والثاني شعــبيـــة وأنت حمـــاس شــو 
جابــك معاهم؟! فــكان الــرد المزلزل 
من أبو عاصف: كل واحد بقاوم وبطخ 
عليكم أنا معــاه!! فقطع الطريق على 
هذا األخرق الذى كان يعتقد أنه يمكن 

أن يغلب ذلك الجبل األشم .
ترجل أبو عاصف بعد ثمانٍ وعشــرون 
عامًا أمضاها في األســر، ثالث عشرة 
اإلداري  االعتقــال  فــي  فقــط  منهــا 
عــن  البعــاده  تهمــة  دون  المتجــدد 
الميدان خوفــًا من تأثيره ووجوده بين 

شعبه ومحبيه .
اختــار أبــو عاصــف طريًقــا واضحًــا 
وضوح الشــمس لم يتراجع قيد أنملة 
، لــم يعمل حســابًا لالحتــالل وأذنابه 
يومًا مــن األيام، فقبــل مرضه األخير 
بشــهر واحد فقــط كان آخر اســتدعاء 
للشــيخ بعد اتصــال متكــرر من قبل 

الــى  أبوعاصــف  توجــه  المخابــرات 
مركز عوفــر االعتقالي حيــث وجه له 
ضابط صهيوني تحذيرًا من الترشــح 
النتخابات التشــريعي القادمة وهدده 
بالســجن والمالحقة. فرد عليه الشيخ 
عمــر بأنهم ســيبقون أعداء للشــعب 
الفلســطيني وأن االنتخابــات تحتــاج 

شرعية وقوة وتحديًا لالحتالل.
بــدأ أبــو عاصف نضاله ضــد االحتالل 
مبكرًا حيث شــارك شقيقه أقدم أسير 
فــي العالم "نائــل البرغوثــي" تنفيذ 
عمليــة فدائيــة، قتل فيها مســتوطنًا 
صهيونيًا عام 1978م، وتم اعتقالهما 
وحكم عليهما بالسجن المؤبد، وبعد 8 
ســنوات تحرر أبوعاصف خالل صفقة 
تبــادل لألســرى عــام 1985م، بينما 
تحــرر شــقيقه " نائل" بعــد 34 عاما 
كاملــة في صفقــة وفاء األحــرار عام 
2011 ، وأعيد اعتقاله بعد 3 ســنوات 
فقط ، وال يزال يقبع في السجون حتى 

اآلن .
ومنذ تحــرره لم يتوانى عــن مقاومة 
االحتــالل، حيــث أعيــد اعتقــال "أبو 

عاصــف" عشــرات المــرات، وقــد بلغ 
مجموع ما أمضاه في سجون االحتالل 
مــا يزيــد عــن 28 عامــًا كان آخرهــا 
اعتقالــه اداريًا لمدة 9 شــهور ، وتحرر 

في بداية العام الجاري .
كان بمثابــة األب والمعلــم لألســرى 
في ســجون االحتــالل، وخاصــة فترة 
الجميــع  يحتضــن  وكان   ، التحقيــق 
ويقف على مســافة واحدة منهم رغم 
اختــالف التنظيمات لذلك أحبه الجميع 
الهتمامه بجموع األسرى وقضاياهم، 
ومحاولته حــل مشــكالتهم ومواجهة 
سياسات االحتالل العدوانية تجاههم.

فيما تميز خارج األســر كذلك بعالقات 
فريــدة مع جميــع أهالــي قريته كوبر 
فــكان الحبيــب والصديــق للجميــع ، 
صاحــب الهيبة والمكانــة رجل وطني 
و اجتماعي بكل مــا تحمل الكلمة من 
ق بين هذا وذاك ، حســه  معنــى ال يفرِّ
الوطنــي عاٍل وانتمائــه للوطن كبير ، 
كان ال يترك مناســبة دون أن يشــارك 
بها، وال يترك إنسانًا دون السؤال عنه، 
له فــي وجهه عالمة نور نحســبه من 

الصالحين وال نزكي على اهلل أحدًا .
أبو عاصف كان عاشــقًا لتراب الوطن ، 
ففي األوقات القليلة التي يتواجد فيها 
خارج الســجون وقبل أن يُعاد اعتقاله 
مــرة أخــرى كان يذهب لــألرض التي 
يعشــقْ ، يزرع ويقلــع ويفلح فهو من 
ابتدع قصة شجرة زيتون عن كل عام 

أمضاه شقيقة نائل داخل األسر .
لــم تقــف تضحيــات أبوعاصــف عند 
نفسه فقط انما خالل سنوات النضال 
الطويلة من عمــره قدم نجله "صالح" 
شــهيدًا، وقــدم نجله اآلخــر "عاصم" 
أســيرًا ، بينمــا عانــت عائلتــه كلهــا 
نتيجــة اســتهدافه من قبــل االحتالل 
والتنكيــل  والتفتيــش  باالقتحامــات 
واالعتــداء بالضــرب وهــدم المنــزل 
والحرمــان مــن زيارتــه خــالل فتــرة 

اعتقاله .
ونحن نودع اليوم أبو عاصف ال يسعنا 
اال أن نقــول رحمك اهلل يا شــيخ عمر 
ولن نبكيك ولكن ســنبقى على دربك 
حتى يتحقق حلمك بتحرير كامل تراب 

فلسطين .

بعد طريق طويل من الجهاد والتضحية.. رحل جبل فلسطين عمر
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غزة- الرأي:
أكد نائب مدير عام الرعاية األولية لشــؤون 
الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة بغــزة 
د. مجــدي ضهيــر، أنــه ال توجــد إمكانيــة 
لتشــخيص اإلصابة بالســاللة الجديدة من 

فيروس “كورونا” داخل القطاع حتى اآلن.
وبيــن “ضهير” فــي تصريح خــاص لوكالة 
الــرأي أنــه ال يمكن للــوزارة تأكيــد أو نفي 
وجود إصابات بالســاللة الجديدة للفيروس 
داخــل قطاع غــزة حتى اآلن جــراء االفتقار 

لوجود أجهزة فحص.
وأشــار إلــى أن الوزارة تســعى مــع الجهات 
المعنيــة وعلــى رأســها منظمــة الصحــة 
العالميــة مــن أجل الحصــول علــى أجهزة 
فحص مخبري خاصة باكتشــاف الســالالت 

الجديدة من “كورونا”.
وقال: “األعراض الخاصة بالساللة الجديدة 
قريبة جــدًا من اإلصابات العاديــة وبالتالي 
ال يمكــن تحديدهــا إال من خــالل التحاليل 
المخبرية والتي ال تمتلكها وزارة الصحة في 

غزة حتى اآلن”.

معروف: إجراءات الحد 
من كورونا تخضع 
للتقييم المستمر

غزة- الرأي
استعرض رئيس الهيئة العامة للشباب 
والثقافة أحمد محيســن انجازات الهيئة 

خالل الـ 15 عام الماضية.
 وأكد محيســن خــالل مؤتمــر صحفي 
عقد بوزارة اإلعالم – المكتب اإلعالمي 
الحكومي بمدينة غزة، أن الهيئة علمت 
علــى توفير بيئــة قانونيــة بما يخص 
قانون الشباب الفلسطيني رقم 2 لسنة 
2011م، وكذلــك تفعيل قانون الهيئات 
واللوائــح والئحــة تنظيــم  الرياضيــة 
التطوع في المؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية، واقرار مشروع قانون العمل 
الكشــفي اقرار النظام المالي واالداري 
الموحــد لألنديــة الرياضيــة، وتنظيم 
عمــل االنتخابــات فــي أنديــة الوفــاق 
الرياضي اقرار نظــام المراكز الثقافية 

اقرار قانون االيداع.
وأشــار إلى أن المرحلــة القادمة جمعت 
الــكل الفلســطيني شــعارا واضحا من 
حيث الوحدة والشــراكة وعــدم التمييز 
والبعد عــن كل التجاذبات السياســية، 
الوفــاق  معانــي  تجســيد  إلــى  الفتــا 
الرياضي والكشــفي والشبابي والتنمية 

الثقافية واالستقرار المتكامل.

الشــباب  دعــم  صنــدوق  أن  وبيــن 
قــرض  خمــس  يعالــج  الفلســطيني 
الــزواج وقــرض االســكان والمشــاريع 
الصغيــرة والتعليــم الجامعــي والبحث 
العلمي، موضحــا أن قيمة قرض الزواج 
بلغــت حتــى اللحظــة 7 مليــون دوالر، 
وبلــغ اجمالــي المنحة القطريــة للزواج 
2.5 مليــون دوالر، ورعايــة المشــاريع 
الصغيــرة بلغــت 350.000 دوالر، وأن 

الهيئة اعتمدت برامج االعداد والتدريب 
من خالل معهد االعداد الشبابي، ومنح 
دبلوم الرائد، وتنظيــم دورات مختلفة 

استفاد منها آالف الشباب الفلسطيني.
 ولفت محيســن إلى أن الهيئة في مجال 
البنيــة التحتيــة عملــت على تأســيس 
المخيــم الكشــفي الدائــم، وتأســيس 
أرض المعــارض، واعادة اعمــار ملعب 
فلســطين، وتجهيز وتعشيب 7 مالعب، 

واالشــراف  الرياضية،  الصاالت  وتجهيز 
وتسهيل انشاء 150 ملعب في الساحات 
الشــعبية، ومتابعــة وتســهيل توفيــر 
تمويل إلعادة اعمار 60 منشأة رياضية.

وذكــر أن الهيئة منحــت ترخيص لعدد 
40 نــادي رياضي جديــد، وعملت على 
ترخيص أكاديميــات رياضية واتحادات 
منتــدى  وترخيــص  نوعيــة،  رياضيــة 
الرواد للقدامى، وترخيص مركز أبحاث 

ودراســات رياضية، وترخيص 50 مركز 
ثقافي، وفتح رقــم ايداع لمئات الكتب، 

وترخيص 106 مركز شبابي.
وأضــاف محيســن أن الهيئة عملت على 
والتطوعــي  الكشــفي  العمــل  رعايــة 
مــن خالل دعم العشــرات مــن حمالت 
الصيفية، وتسجيل  والمخيمات  التطوع 
134 مجموعة كشــفية تنفيذ دراسات، 
والعمــل علــى رعاية مخيمات كشــفية 
وتســيير بعثات لمئات القادة والجوالة، 
ذوي  رياضــة  ورعايــة  دوري  ودعــم 
االعاقة، وعقد مؤتمرات، واقامة العديد 

من المهرجانات.
وأفــاد بــأن الهيئــة نظمــت العديد من 
الفعاليــات الوطنيــة بمــا فيهــا فعالية 
القــدس عاصمــة الثقافــة العربية عام 
2009م، وكذلك عام الشــباب 2011م، 
وتنظيم معــارض الكتاب الفنية، وعقد 
دراســية،  وأيــام  وُأمســيات  فعاليــات 
وتنظيــم مســابقات رعايــة المواهب، 
واصــدارات مختلفــة ســواء مشــاركات 

خارجية أو مبادرات مختلفة.
يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة 
قــد كانــت ســابقا هــي وزارة الشــباب 
والرياضة، وقد تم دمجها باسم الهيئة.

إنجازات الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة خالل 15 عاًما


