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سلب بضائع وإذالل وبلطجية

كمين الريسة المصري ينتزع إنسانية المسافرين الفلسطينيين
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

امل�سريييني  اأ�سقا�ؤنييا  اأن  اأتوقييع  اأكيين  مل   "
يتعاملون معنا ب�سخييف، �يتفننون يف اإذاللنا 
بكافيية الطرق �االأ�ساليب التييي ال تعامل بها 
احليوانييات، �ساعييات طويلة ميين االنتظار يف 

ظل الربد القار�س، اأ��ساع ماأ�سا�ية يرثى لها 
يف طريق العودة اإىل قطاع غزة املحا�سر.

ن�سيياء �كبييار ال�سيين �اطفييال انهكهييم التعييب 
�االإرهيياق يف انتظييار ال�سميياح بالدخييول اإىل 
ال�ساليية الداخلييية يف معرب رفح ميين اجلانب 

الفل�سطينييي"، كانت هييذه الكلمات التي تفوه 
بها ال�سيياب "م .�س" عقب عودته لغزة قادما 
ميين م�سر. يقييول �ساب ذهييب لزيييارة اأقاربه 
يف  ا�سمييه:" اإنييه  ذكيير  القاهييرة" رف�ييس  يف 
رحليية الذهيياب اإىل م�سيير مل اأ�سعيير مبعانيياة 

كثييرة، بالرغم من �جييود تفتي�س على كافة 
اأكيير  اأن  اإال  املتواجييدة،  امل�سرييية  الكمائيين 
معاناتنييا خييال العودة اإىل قطيياع غزة على 

كمني ي�سمييى "الري�سة"، مو�سحا 
اأن امل�سريييني يعللييون �سبييب تلك 

زواج البدل..مقايضة اجتماعية 
خاسرة تهدم عائالت بأكملها

اإلعالم: )54( من االنتهاكات خالل 
شهر يناير المنصرم

غزة-الراأي– هدى اأبو قين�س 
تعددت االأ�سبيياب �النتيجة �احدة 
اأحامهيين علييى  لز�جييات حتطمييت 
�سخييرة الواقع املرييير، بتغير م�سار 
حياتهن البائ�سيية يف الز�اج املعتوه، 
مبييا ي�سمييى ز�اج البييدل الييذي �سيياد 

اأغلييب البيييوت يف قطيياع غييزة د�ن 
اكرتاث حلقهن يف تقرير م�سرهن.

ق�سة حقيقية من �اقع حي تعاي�سن 
بييه فتيات ال حول لهيين �ال قوة، �ال 

الر�سييى  اإال  �سبيييل 
قبييل  ميين  الق�سييري 

غزة- الراأي
اأكد املكتييب االإعامي احلكومي- �زارة 
االإ�سرائيلييي   االحتييال  اأن  االإعييام- 
ما�ييسٍ يف اعتداءاتييه �انتهاكاته بحق 
�التييي  الفل�سطينيييني   ال�سحفيييني 
�سجلت)36(من االنتهاكات خال �سهر 

بوتييرة   2017 ثاين/يناييير  كانييون 
ممنهجيية، بغر�س اإيقيياع �سرر  ج�سدي 
حمييا�الت  ��سييط  االإعاميييني،  بحييق 
احلقيقيية  معييامل  لطم�ييس  م�ستمييرة  

�ال�سييورة  ال�سييوت  يف 
فيمييا  الفل�سطينييية، 

إدخال 
البضائع 

المصرية إلى 
غزة .. قطرة 

غيث
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
امل�سريييني  اأ�سقا�ؤنييا  اأن  اأتوقييع  اأكيين  مل   "
يتعاملون معنييا ب�سخف، �يتفننييون يف اإذاللنا 
بكافيية الطييرق �االأ�ساليب التييي ال تعامل بها 
احليوانييات، �ساعييات طويليية ميين االنتظييار يف 
ظل الربد القار�ييس، اأ��ساع ماأ�سا�ية يرثى لها 

يف طريق العودة اإىل قطاع غزة املحا�سر.
ن�سيياء �كبييار ال�سيين �اطفييال انهكهييم التعييب 
�االإرهيياق يف انتظييار ال�سميياح بالدخييول اإىل 
ال�ساليية الداخلييية يف معييرب رفييح ميين اجلانب 
الفل�سطينييي"، كانييت هذه الكلمييات التي تفوه 
بها ال�سيياب "م .�س" عقب عودتييه لغزة قادما 

من م�سر.
يقييول �ساب ذهييب لزيارة اأقاربييه يف القاهرة" 
رف�ييس ذكر ا�سمه:" اإنييه يف رحلة الذهاب اإىل 
م�سيير مل اأ�سعيير مبعانيياة كثييرة، بالرغييم ميين 
�جييود تفتي�ييس على كافيية الكمائيين امل�سرية 
املتواجييدة، اإال اأن اأكر معاناتنا خال العودة 
اإىل قطيياع غييزة على كمني ي�سمييى "الري�سة"، 
تلييك  �سبييب  يعللييون  امل�سريييني  اأن  مو�سحييا 
االجراءات املت�سددة �سييد الفل�سطينيني باأنها 
تاأتي يف اإطار احلفيياظ على �سامة امل�سافرين 

�لد�اعي اأمنية.

كمين الريسة
�يوؤكييد يف حديثه للييراأي، �هييو فل�سطيني من 

اأ�سل م�سري �يعي�س يف غزة، اأن كمني الري�سة 
ميين اأ�سييواأ الكمائن التييي توقفييوا عندها، �يف 
كل مييرة كانوا يتعر�سون فيهييا للتفتي�س كانوا 
يتعاملييون معهييم بجفاء، يف حييني كان اجلنود 
الع�ساكيير يقومييون بتفتي�ييس الب�سائييع �كانت 
الب�ساعيية تعجبهييم كانييوا  اأي قطعيية �سميين 
ياأخذ�نهييا بدعوى اأنها حما ثقيا �اأنها �سيء 

مرفو�س اإدخاله .
مل تتوقييف جوالت العييذاب �االنتظار مل�سنني 
�كبييار �اأطفييال �ن�سيياء اأعياهيين التعييب عنييد 
تلييك املحطة، حيث خييال بث مبيياراة املغرب 
�م�سر، توقييف اجلنود عن اإدخييال امل�سافرين 
الفل�سطينيني اإىل ال�سالة الداخلية من املعرب 
كييي يتم عبورهييم اإىل قطاع غزة، يف حني كان 
الكثيير من ال�سبيياب �االأطفييال �الن�ساء �فئة 
كبار ال�سن يقفون علييى اأرجلهم د�ن انتباه من 
القائمييني على املعرب ميين اجلانب امل�سري، �مت 
تعطيييل مر�رهم لغزة الأكيير من �ساعات حتى 

فوز املنتخب امل�سري.
الييذي  الوقييت  اأن  اإىل  حديثييه  يف  �يلفييت 
ا�ستغرقييه داخييل ال�سالة امل�سرييية ��سل اإىل 
اأكيير ميين 4 �ساعييات كييي يح�سييل علييى جييواز 

�سفره.
�يعتييرب كمييني الري�سيية بوابيية الدخييول ميين 
مدينيية العري�ييس امل�سرييية اإىل مدينتييي رفييح 
�ال�سيييخ ز�يييد، �الطريييق املييوؤدي اإىل معييرب 

رفييح، اإذ ال ميكن للم�سافر الفل�سطيني الو�سول 
للمعييرب د�ن امليير�ر علييى الكمني الييذي يعرف 

باأنه �سيء ال�سمعة لدى امل�سريني.

فيلم رعب
املواطنيية �فيياء ال�سقا هي االأخييرى جاءت من 
الواليييات املتحييدة االأمريكييية لزيييارة اأهلهييا 
�اأقاربهييا يف م�سيير عقييب �سنييوات طويليية ميين 
الغربة على اأمييل االلتقاء بذ�يها، يف �قت مل 

تدرك اأن هناك معاناة �اإرهاق يف انتظارها.
�ت�سييف يف حديييث للييراأي، ما مييرت به خال 
رحليية ال�سفر اإىل غزة باأ�سبييه بفيلم رعب مل 
ت�ساهييد مثله، حيث اأكر ميين كمني مرت عليه 
برفقة املئات من امل�سافرين �تعر�سهم البتزاز 
ميين قبل الكثر من البلطجية، يف حني مل يكن 
هنيياك اأي اأحييد ميين اجلنييود امل�سريييني يهتييم 
لوقفوهييم املتوا�سل، م�سييرة اإىل اأن الكثر من 
امل�سافرين الفل�سطينيييني كانوا جال�سني خارج 
�ساليية املعييرب يف ظييل اجلييو البييارد ��سقييوط 
االأمطار اأكر ميين 7 �ساعات، يف حني مت حجز 

جوازاتهم.
مل تتوقييف معانيياة ال�سقييا عنييد هييذا احلييد، 
فخال انتظارهييا يف ال�سالة امل�سرية من اأجل 
ال�سميياح لهم بالدخييول اإىل ال�سالة الداخلية 
للمعييرب من اجلانييب الفل�سطينييي، كان اجلنود 
امل�سريييني منهمكييني يف متابعة مبيياراة املغرب 

�م�سر، �عنييد انتهاء املبيياراة قاموا باحلديث 
مع ال�سبيياب الفل�سطينيني من اجل م�ساعدتهم 
ب�سبييب  املعييرب  علييى  االجييراءات  ت�سهيييل  يف 

اكتظاظ امل�سافرين .
�سهييادات الكثيير ميين املواطنييني القادمييني من 
اجلانييب امل�سييري، كانييت ممز�جيية باال�ستياء 
ميين د�ليية �سقيقيية كم�سيير، بينييوا  �الغ�سييب 
للتعييب  �تعر�سهييم  معاناتهييم  مييدى  خالهييا 
احلواجييز  علييى  بالتفتي�ييس  �سييواء  �االإذالل 
الطريييق،  طييول  علييى  املنت�سييرة  �الكمائيين 
�احلجييز يف ال�ساليية امل�سرييية يف ظيير�ف غر 
اإن�سانييية. �يف �قت �سابق، قييال مدير االإعام 
مبعييرب رفح �ائييل اأبو حم�سن لوكاليية الراأي:" 
اإن 2624 م�سافييرًا متكنوا ميين مغادرة القطاع 
خال االأيام االأربعة، ميين احلاالت االإن�سانية 
امل�سجليية يف ك�سوفييات �زارة الداخلية �حملة 

اجلوازات امل�سرية �التن�سيقات امل�سرية.
�لفت اإىل اأن �سالة الو�سول من املعرب ا�ستقبلت 
3095 م�سافرًا عالقًا، بينما اأرجعت ال�سلطات 
امل�سرييية 203 م�سافرين �منعتهييم من ال�سفر 

خال 4 اأيام.
ي�سييار اإىل اأن اآالف امل�سجلني يف ك�سوفات �زارة 
الداخلييية ميين احليياالت االإن�سانييية مييا زالييوا 
ينتظر�ن د�رهييم يف ال�سفر �ياأملون يف اإعادة 
فتييح املعييرب يف القريييب العاجييل ليتمكنوا من 

مغادرة القطاع �ق�ساء حوائجهم املُعطلة.

سلب بضائع وإذالل وبلطجية

كمين الريسة المصري ينتزع إنسانية المسافرين الفلسطينيين
غزة-الراأي– هدى اأبو قين�س 

تعددت االأ�سباب �النتيجة �احدة لز�جات حتطمت 
اأحامهيين علييى �سخييرة الواقييع املرير، بتغييير م�سار 
حياتهيين البائ�سيية يف الز�اج املعتوه، مبييا ي�سمى ز�اج 
البييدل الييذي �سيياد اأغلب البيييوت يف قطيياع غزة د�ن 

اكرتاث حلقهن يف تقرير م�سرهن.
ق�سيية حقيقية ميين �اقع حييي تعاي�سن بييه فتيات ال 
حييول لهن �ال قوة، �ال �سبيل اإال الر�سى الق�سري من 
قبييل االأهل، الذين يتحكمون يف م�سر اأبنائهم ب�سكل 

جذري �حمتوم .
العميير ثميياين ع�سيير عامييًا،  ميين  تبلييغ  "م-ع" فتيياة 
ب�سيياب  البنييية، تز�جييت  القاميية �سعيفيية  ق�سييرة 
يكربهييا بخم�ييس �سنييوات، �منييذ حلظيية اخلطوبيية 
كييون  االأهييل  بييني  امل�سيياكل  بع�ييس  ن�سبييت  ب�سهرييين 

�سقيقته ارتبطت اأي�سا باأخ الفتاة .
��سفييت الفتاه نف�سهييا بالتعي�سة احلزينيية، كونها مل 
تعهد يومًا جميًا تتحدث عنه منذ ارتباطها، ناهيك 
عيين املعاناة �املاأ�ساة التييي تذ�قتها على يد اخلطيب، 
حيييث كان يدقق علييى كل حركة اأ� كلمة ت�سدر منها 

ب�سكل عفوي �بريء يف الوقت ذاته .
تز�جييت الفتيياه املكلومة بعييد فرتة �جيييزة، �كانت 
االأيام ��سنني عمرها كفيليية بتعا�ستها ��سقائها، كون 
الز�ج ملك الأهله، بالتزامن مع حياة �سقيقها الهادئة 
�امل�ستقييرة �اخلالييية ميين �سوائييب �عييرات امل�ساكل 

�غرة االأم التي ال تنتهي .
مييرت ال�سنني ب�سرعيية الربق حمت�سنيية اأمل �ح�سرة 

الز�جة، بعد اأن طوتها حتت جناح الق�سوة �العذاب 
د�ن اأن مين اهلل عز �جل عليها باالإجناب .

كان الز�ج مبثابة االأداة املتحركة، �ال�سليط الفتعال 
الوقييت  طييوال  �املنتقييم  امل�سيياكل،  فتيييل  �ا�ستعييال 
بت�سجيييع  ميين اأهلييه، �مل ي�سفييع لها عملهييا �خدمتها 
ملحا�ليية  امل�ستحيييل  �عمييل  البيييت،  يف  با�ستمييرار 
ار�سائهييم لكن د�ن جد�ى، بل ينهييال عليها بال�سرب 
املييربح د�ن رحمة تذكيير، كونها ت�سكو تعبهييا �اأنينها 
من العمل باعتبييار االعرتا�س �التذمر جرمية بحق 
اأهله، د�ن االح�سا�س باحلقوق الز�جية جتاه الفتاة 
التييي فر�ست ال�سكوت �سيد للعي�ييس بينهم، حني يقوم 
بتهديدهييا بالطاق فيما حا�لت البوح اأ� الف�سف�سة 
لذ�يها، كونها اأ�سرار ز�جية �عائلية على حد قوله.
مل ي�سمييح للز�جة بزيارة اأهلهييا اإال فرتات متباعدة، 
�ح�سولها على املوافقة من اجلميع �بعد جهد �عناء، 
�ال�سييرط �التهديد قائم علييى �جنتيها بعدم نقل ما 
يييد�ر داخل مييا ي�سمى بيتهييا، �تذهب �تعييود مغلوب 
علييى اأمرها غر قادرة على احلديث، اأ� حتى التعبر 
ميين بعيييد على عييدم �سعادتهييا �حريتهييا امل�سلوبة يف 

حياتها اال�سرية .
تقييوم االأم الظاملة بتوبيخهييا يف كل مرة، غر مبالية 
�جود ابنتهييا يف بيت اأهل "م-ع"، خا�سيية اأنها تعي�س 

حياة رغيدة ��سعيدة مع ز�جها �يف بيتها.
ت�سبعييت الز�جة بتحمل األذ �اأق�سييى �سنوات ال�سرب، 
ملييدة اثنى ع�سييرة عامًا مقارنيية بز�جيية اأخيها التي 
اجنبت اأربعة اأطفال، �يف كل مرة ت�سع طفل يقومون 

عليهييا �يرموهييا ب�سهييام موجعة من ال�سييب �ال�ستائم 
�يعر�نها باأنها عاقر غر قادرة على االجناب.

�ظفت احلميياة كل طاقتها �قوتها لل�سغط على ابنها 
بالييز�اج باأخييرى، خمالفة ليياأ�ىل بهييدف االجناب 
كونهييا امييراأة مل ت�ستطييع اإ�سعاده �مل تكيين املرغوبة 
لديهييم، �منبييوذة ميين جميييع اأهييل البيييت، �باركييوا 
الفكييرة بحييد ذاتهييا �عملييوا علييى تنفيذهييا يف �سهر 

�احد د�ن علمها .
مل تقييوى الز�جيية علييى االعرتا�ييس لوجييود ال�سرة 
التييي تفاجيياأت بوجودهييا يف نف�ييس البيت حييني ك�سر 
الييز�ج عيين انيابييه �طردهييا من البيييت بعييد اهانتها 
��سربهييا لتهييرب لبيت اأهلهييا التي كانييت تتمناه منذ 

�سنوات طويلة .
ميكيير�ن �ميكر اهلل �اهلل خيير املاكرين، ان�سدم اأهل 
"م-ع" ��سادهم الغ�سب ال�سديد حني �جد�ا ابنتهم 
يف حاليية يرثى لها، ملقيياة على بيياب منزلهم معنفة، 
ممييا  اأختييه  لوجييود  تقدييير  اأ�  احييرتام  اأدنييى  د�ن 
فجيير�ا بركان الهد�ء �ال�سعييادة التي تعي�سها بديلة 
ابنتهييم، �بادلييوه بطردها يف ليلة ظلميياء �حرموها 
ميين اأ�الدها لياأخييذ�ا بالثاأر �تهديدهييا بز�اج االبن 

عليها مماثلة باالأخرى .
بعد عدة �سهور ز�جت احلماة البديلة ابنها، �هدمت 
لييذة توافقهييم �ركييود عي�سهييم غيير مبالييية حرمان 
االأطفييال من عطف االأمومة �ح�سن �الديهم، عو�سًا 
عن تعا�سة ابنتها التي كانت تعي�سها �سرا منذ بعيد .

ت�ستت اجلماعييات �تفرقت االأز�اج، ليثبت كل منهما 

لاآخر القييدرة على رد اال�سيياءة باالإ�ساءة، حتى عم 
اخلراب ��ساءت العاقات العائلية . 

حقوق األبناء
االأخ�سائييي النف�سييي �االجتماعييي زهر ملكيية، قال 
للييراأي :" اإذا جيياء علييى هيئيية اجبييار للز�جني فهو 
مرفو�ييس �سميين العييادات االجتماعييية، الأن اأ�سا�ييس 
الييز�اج القبييول �املودة، الأنييه يييوؤدي اىل امل�ساكل يف 
امل�ستقبييل ممييا ينعك�ييس �سلبًا علييى جميييع االأطراف، 
ممييا ت�سبح ندية باالأمر �خماطييرة يف م�سر االأبناء 
�خطايا االأطفال اأثبتته جتارب االآخرين"، مو�سحا 
اأن االأهييل ميين املفرت�س بهم النييز�ل لرغبة ابناءهم 
�االأخييذ على عاتقهييم املوافقة بالذي ينييوي الز�اج 
ال�ستمييرار  كفيليية  �الرحميية  ال�سعييادة  لتكييون  بهييا 

حياتهم �ا�ستقرارها" .
�يف ال�سياق ذاته اأكيد رئي�س املجل�س االعلى للق�ساء 
ال�سرعييي د. ح�سيين اجلوجو، اأنييه اإذا مت ت�سوية املهر 
بالييز�اج لييكل االأطييراف د�ن االأنكحيية الفا�سدة فا 
مانييع لييز�اج البييدل، فهييو موافييق لل�سييرع �ال�سريعة 
اال�سامييية، �لكن م�سر�ط بالرتا�سييي �عدم افتعال 
امل�ساكل �ردة الفعل للمعاملة، �ال تاأخذ جرير فانة 

بعانة، �ال تزر �ازرة �زر اأخرى.
�قييال يف حديث للراي:" نن�سح بعييدم امل�سا�س ب�سلة 
االأرحييام �املحافظة علييى زرع ر�ح الود �الرحمة من 

قبل االهل". 

بفعل تردي األوضاع االقتصادية

زواج البدل..مقايضة اجتماعية خاسرة تهدم عائالت بأكملها



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

الخميس 05  جمادى األولى  1438هـ  / 02 فبراير - شباط  2016م
Thursday - 02 February 2016 

الخميس 05  جمادى األولى  1438هـ  / 02 فبراير - شباط  2016م
Thursday - 02 February 2016 

تقريرتقرير

0405 A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p sw w w . a l r a y . p s

جانب من تصريف مياه االمطار في منطقة الزيتون بمدينة غزة خالل المنخفض الجوي

غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
علييى مدار ع�سر �سنوات �سابقة حا�ل القريب �البعيد 
ت�سوير غييزة كقطاع متمرد �ارهابييي ي�ستحق العقاب 
الأنييه عنيييد ياأبى من يدييير�ن احلكم فيييه اال�ست�سام 
حلييل الرباعييية الد�لييية �االعييرتاف بييي "اإ�سرائيل" 
�التخلي عن املقا�مة، �يف ذلك فهم يقدمون لاحتال 
تربيييرًا على طبييق من ذهب لكل اجلرائييم التي ال زال 

يرتكبها فيه من ح�سار كامل �حر�ب متتالية.
اأمييا هنيياك، بالتحديييد يف ال�سطيير الثيياين ميين الوطن 
بالرباعييية  توؤميين  قيييادة  جنييد  الغربييية  ال�سفيية 
��سر�طها �تعرتف بحل الد�لتني �ت�ستخدم التن�سيق 
االأمنييي الكامييل، �يف املقابييل بييات قتييل الفل�سطينيني 
علييى احلواجز بييدم بييارد ر�تينيًا �االأخطيير من ذلك 
مييا تتعر�س له ال�سفة من ت�سفييية حقيقية من خال 

اال�ستيطان امل�ستمر �التهويد الكامل.
�هييذا يقودنييا اإىل الت�سييا�ؤل التييايل: مييا الييذي يدفع 
االحتييال االإ�سرائيلي اإىل اال�ستمييرار بجرائمه �سد 
غييزة �ال�سفيية معييًا د�ن متييييز علييى الرغم ميين اأنهما 

ميثان خطان فل�سطينيان متوازيان؟.
الوطنييية  املبييادرة  عييام  اأمييني  قييال  ال�سييياق،  �يف 
الفل�سطينية، م�سطفى الربغوثي، اإن قوات االحتال 
ال متيييز بييني اأبنيياء ال�سعييب الفل�سطينييي، مذكييرًا اأن 
"التن�سيق االأمني" هو الذي جلب اإىل �سعبنا الويات؛ 

فهو ال يخدم اإال االحتال االإ�سرائيلي.
�اأكييد الربغوتي، خييال حديثه لوكالة "الييراأي"، اأن 
املقا�ميية ال تام على �سيء - فهييي دفاع عن النف�س يف 

�جه العد�ان امل�ستمر �سد اأبناء �سعبنا، م�سرًا اإىل اأن 
االحتال هو امل�سوؤ�ل عن العد�ان.

�اأ�سيياف: "على الرغم من اأن املقا�ميية )ال�سعبية( يف 
ال�سفيية املحتلة تاحييق من قبل ال�سلطيية �االحتال 
احلديييث  اأن  مو�سحييا  م�ستعيير"،  اال�ستيطييان  اأن  اإال 
ب�سيياأن اال�ستيطان مل يعد عن جمييرد �حدات جديدة 
_ رغييم �جييود التن�سيييق االأمني �ماحقيية املقا�مة 
بال�سفة، بييل اإن هناك "خطر ت�سفييية حقيقيًا ��سمًا 

�تهويدًا لكامل ال�سفة".

مقاومة بكل السبل
�نبييه اإىل اأن �قف اال�ستيطان �ردع �سلطات االحتال 
عليهييا  العقوبييات  بفر�ييس  اإال  يكييون  ال  االإ�سرائيلييي 
�مقاطعتهييا، �هو ما تنادي به حركيية "BDS"، اأي�سًا 

مقا�مته بكل ال�سبل املتاحة.
كمييا �سدد الربغوثي، علييى اأن اأ�ل ما يجييب القيام به 
يف مواجهيية اال�ستيطييان، "االإ�سراع يف اإنهيياء االنق�سام 
�توحيييد ال�سييف الوطنييي"، مطالبييًا بوقييف التن�سيق 
االأمني، �تنفيذ قرارات املجل�س املركزي الفل�سطيني، 
بقيييادة  االإ�سرائيلييي  االحتييال  �سلطييات  �جمابهيية 

�ا�سرتاتيجية �طنية موحدة.
�كان املجل�س املركزي الفل�سطيني قرر يف مار�س/ اآذار 
2015، "�قييف التن�سيييق االأمنييي باأ�سكالييه كافة مع 
�سلطيية االحتييال االإ�سرائيلي يف �سوء عييدم التزامها 
حتييى  لكيين  اجلانبييني"،  بييني  املوقعيية  باالتفاقيييات 

اللحظة مل يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

�اأكييد الربغوثييي، علييى �سيير�رة اإحالة قييادة �جنود 
االحتال ملحكمة اجلنايييات الد�لية ملا يرتكبونه من 

جرائم �سد اأبناء �سعبنا على احلواجز.
�نييوه اإىل اأن االنتفا�سيية امل�ستمييرة يف ال�سفة املحتلة 
لي�سييت اإال رد فعييل طبيعييي علييى مييا ترتكبييه قييوات 

االحتال �سد الفل�سطينيني.
�خييال عام م�سى ميين انتفا�سة القد�ييس، ارتقى 250 
�سهيييدًا، �بلييغ عييدد اجلرحييى الفل�سطينيييني 4 اآالف 
�770، فيما ارتفع عييدد االأ�سرى يف �سجون االحتال 
اإىل نحييو 8500 اأ�سر �اأ�سرة، حيث اعتقل االحتال 

اأكر من 7000 فل�سطيني مبعدل 20 معتقًا يوميًا.
ميين جانبييه، قال الكاتييب �املحلييل ال�سيا�سييي ابراهيم 
�التن�سيييق  �ال�سييام  الت�سوييية  اإن عملييية  املدهييون: 
االأمنييي �التنازالت مل جتلب علييى ال�سعب الفل�سطيني 

اإال الويات؛ �ال�سفة املحتلة خر دليل.
"اأن  "الييراأي":  �اأ�سيياف املدهييون، خييال حديثييه لييي 
امل�ستوطنييات يف ال�سفيية املحتليية تيياأكل االأر�ييس رغييم 
تعييا�ن ال�سلطة ب�سكل كامل مع االحتييال"، موؤكدًا اأن 
�اقع ال�سلطة يف ال�سفيية قد تاآكل �حتولت قطاعاتها 
االأمنييية اإىل حر�ييس لاحتييال �ماحقيية املنتف�سني 

الفل�سطينيني.
�اأ��سييح اأن جهييات م�سبوهة حتييا�ل زج ا�سييم املقا�مة 
يف ال�سراعييات الداخلية، م�ستغربييًا ماحقة املقا�مة 

بال�سفة املحتلة �تغيب الد�ر ال�سعبي.
�ال تقت�سيير جرائييم اال�ستيطان علييى االأر�س فح�سب، 
بل متتد اإىل االعتداء على املواطنني بال�سفة املحتلة 

من خييال اأ�سكال خمتلفيية )حرق، �قتييل، �مهاجمة، 
�قطع االأ�سجار(، حيث ت�سر االإح�سائيات اإىل ارتفاع 

�ترتها ب�سكل الفت.

60%
اأمييا فيما يتعلق بتعداد امل�ستوطنني يف ال�سفة الغربية 
املحتليية، �الييذي تزامن مع اإ�سييدار الع�سييو ال�سابق يف 
اأكر  ميين  "الكني�سييت" )يعكييوف كت�سييااله( لواحييدة 
احلقائق املخفية لاحتال، بلغ تعداد امل�ستوطنني يف 
ال�سفيية �القد�س املحتلتني، مييا يزيد عن )766( األف 
م�ستوطيين، بواقييع )406302( يف ال�سفيية الغربييية، 

�)360000( يف القد�س املحتلة.
�عن هييذا، يقول م�سييوؤ�ل ملف اال�ستيطييان يف ال�سفة 
املحتليية غ�سان دغل�س، اإن اال�ستيطان ت�ساعف بن�سبة 
%600 منييذ توقيييع اتفيياق اأ��سلييو يف 1993م، بني 

ال�سلطة الفل�سطينية �االحتال "االإ�سرائيلي".
�ذكر، دغل�س لي "الييراأي"، اأن عمليات الهدم �امل�سادرة 
ت�ساعفييت يف ال�سفيية �القد�ييس بن�سبيية %450 عييام 
عييدد  ت�ساعييف  �اإىل   ،2015 بعييام  مقارنيية   2016
امل�ستوطنييني �امل�ستوطنييات بنحييو %600 منذ توقيع 

اتفاق اأ��سلو.
�اأ�سييار اإىل اأن بيييع �ت�سويييق الوحييدات اال�ستيطانية 
اأي�سييًا ت�ساعييف بن�سبيية %850 عييام 2016 مقارنة 
"اإ�سرائيييل" ت�ستغييل  اأن  اإىل  م�سييرًا   ،2015 بالعييام 
)ج(  املناطييق  �هييي  ال�سفيية  ميين   63% بالكامييل 

لا�ستيطان �مع�سكرات اجلي�س �املحميات.

رغم مهادنة السلطة .. االحتالل يتفرد بالضفة ويمزق شملها
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

قييد ي�سيبنييا الفقيير املييادي بع�ييس الوقييت اأ� معظمييه، 
بييل رمبا يعي�ييس كثر منا يف ظلييه هذه االأيييام ب�سبب ما 
يفر�ييس على القطيياع من ح�سار �ت�سييييق �خنق للكثر 
من جماالت احلياة حتييى اأ�سبحت اأب�سط االحتياجات 

�تلبيتها ترفا لدى كثر من النا�س هذه االأيام.
�لكيين، اأن ن�سبييح فقييراء امل�ساعيير غيير قادرييين علييى 
الت�ساميين مييع بع�سنييا البع�ييس فهييو اأمر ال ميكيين قبوله 
خا�سيية اإذا تعلييق باالأطفال يف املجتمييع، حيث اأ�سبحنا 
جندهييم علييى املفرتقييات يبيعون مييا نرغييب يف �سرائه 
�مييا ال نرغب، قد ناأخذ منهم �قييد ننهرهم، اأ� نبعدهم 
بلطييف اإن كانت حالتنا املزاجية ت�سمح بذلك! �هنا لن 
نتحدث عن د�ر ال�سرطة �احلكومة �املوؤ�س�سات املعنية 
يف حما�ليية تقليييل هييذه الظاهييرة امل�سيئيية لاأطفييال 

�للمجتمع على حد �سواء..
ثييم نراهييم يف اأماكيين ال يجييب اأن يكونوا فيهييا، يعملون 
رمبييا بييدال عن اأحييد الكبييار يف عائلتهم اأ� رمبييا معه يف 
�سبيل حت�سيل لقمة عي�ييس اأف�سل �اأكر لتكفي االأفواه 
املفتوحة اآخر اليوم يف انتظار الرغيف، لن نتحدث هنا 
عن مييدى منا�سبة العمل لهم من عدمييه فذلك اأمر اآخر 

كذلك.
هييل تعرفون كيف يقف "�سيييخ ال�سا�رما" يف حمل �سيء 
ال�سمعيية د�ن اأن يقييرتب منييه اأحد كي ي�سرتيييه، ن�سعر 
با�سمئييزاز اأ� على االأقييل بعدم الرغبيية يف النظر اإليه 
ف�سييا عن �سييراء بع�سييه اأ� االأكل منه، هكييذا كان حال 
ذلييك الطفييل �هو ينظيير اإىل املحل يبيع الطعييام اأمامه 
�هييو جائييع بعييد يوم عمييل ثقيل عليييه، ال اأحييد يعره 
اهتمامييا، بييل رمبييا مل يلحييظ كثر مميين ميير�ا بجواره 

حاله تلك.. مهمل هو مباب�سه الرثة ..
يييداه مت�سخة بلون اأبي�س كمييا ماب�سه، يبد� اأنه يعمل 
يف اأمر متعلق بالبناء، لكن ما زالت يده ناعمة مبا ينبئ 
اأنييه حديييث عهد بعملييه، �بيياردة اأي�سا.. رغييم اأنه يوم 
دافييئ من اأيام ال�ستيياء.. اإذا ال طعييام، ال دفئ �ال عمل 
منا�سييب �اهلل �حييده يعلييم ما الييذي ينتظييره يف املنزل 

اآخر النهار!
مثلييه ذلييك الطفل يقييف اأمام مطعييم اآخر، يبيييع بع�س 
احللوى لاأطفال حال خر�جهييم مع اأهلهم منه، �ل�سان 
حاله لو اأنه يلهو بجوار  �الدته �هما خارجان من ذات 
املطعييم الذي لييو فكيير لثانييية بدخوله الألقييوه خارجا 
علييى اعتبار اأنييه ي�سوه املنظيير العام مباب�سييه املمزقة 
��سفاهييه الزرقيياء رغييم اأنييه كان عفيف الطلييب عزيز 

النف�س عن ال�سوؤال.
اأال ميكيين اأن نفعل يف جميع تلييك املطاعم اأ� على االأقل 
يف بع�سهييا مبييادرات لتجميييع مييا يبقييى �ساحلييا ليياأكل 
�اإعطائييه لهييوؤالء االأطفييال، اأ� دفييع مبلييغ اأكيير قليا 
ميين فاتورة االأ�سييرة حال خر�جها ليكييون دعما ل�سراء 
�جبيية �سغييرة تعطى لهييم بكرامة �تعطيهييم �سيئا من 
االإح�سا�ييس باالنتميياء �التوا�سييل مييع هييذا املجتمع من 

حولهم.
االأميير لي�س �سعبا، خا�سة اأنه ي�سهل على كثر منا عبء 
البحييث �راء العائات امل�ستورة �هو ما ال يكون متي�سرا 
للجميع منا، لييذا لنكن على قدر امل�سئولية يف جمتمعنا، 
بدال من ن�سر ال�سور التي توجع النف�س لهوؤالء االأطفال 
�اإلقيياء اللوم على م�سئول هنييا اأ� هناك، نعم عليهم لوم 
كبر �تق�سر بحييق هوؤالء االأطفال، �لكيين اللوم علينا 

اأي�سا، اإن مل ندعم �نبادر، كل على قدر ا�ستطاعته.

أشبعوهم ولو بابتسامة

وزارة شؤون المرأة

غزة- الراأي
اأن  االإعييام-  �زارة  احلكومييي-  االإعامييي  املكتييب  اأكييد 
االحتييال االإ�سرائيلييي  ما�ييسٍ يف اعتداءاتييه �انتهاكاتييه 
بحييق ال�سحفيييني الفل�سطينيييني  �التييي �سجلت)36(ميين 
االنتهيياكات خال �سهيير كانون ثاين/يناييير 2017 بوترة 
ممنهجيية، بغر�ييس اإيقيياع �سرر  ج�سييدي بحييق االإعاميني، 
يف  احلقيقيية  معييامل  لطم�ييس  م�ستمييرة   حمييا�الت  ��سييط 
ال�سييوت �ال�سورة الفل�سطينية، فيما �سجلت اأكر من )18( 
حاليية اعتييداء على ال�سحفيييني من قبل االجهييزة االأمنية 

الفل�سطينية غالبيتهم من ال�سفة املحتلة.
�ر�سدت �حدة الر�سييد �املتابعة بوزارة االإعام يف تقريها 
ال�سهييري خييال �سهيير )يناييير( املن�سييرم2017، اعتقييال 
�احتجاز قوات االحتال "االإ�سرائيلي )11(  من �سحفيني، 
�هييم اعتقال ال�سحفييي اال�سر املحرر حممييد القيق من رام 
اهلل، �احتجاز   ه�سام اأبو �سقرة من القد�س، �مثنى الديك 
من جنييني، �حممد عليان من رام اهلل، �عدد من ال�سحفيني 
يف جنني، �اآخيير�ن يف االغوار، �امل�سور م�سهور الوحواح من 
اخلليل، �ثائر فقو�سة، ��ساري العويوي، �جهاد القوا�سمة، 

�عاء حداد، �معدات ت�سوير. 
 فيمييا مييددت قييوات االحتييال اعتقييال)4( حيياالت �هييم 
ال�سحفي عمر نزال، �حممد القيق مرتني، �ن�سال ابو عكر، 
�ا�ستدعاء)1( ال�سحافية ز�جة القيق ، ��ثقت م�سايقات 
داخييل ال�سجون �هي حاليية)1(، مت خالها نقييل ال�سحفي 

القيق ل�سجن العزل هدارمي.
��سجلت �حدة الر�سد )5( حاالت اعتداء �اإ�سابة تعر�س 
لها  كل من ال�سحفي مثنى الديك �الذي مت االعتداء عليه 
يف تغطيييات خمتلفيية 3 مييرات، �ال�سحافييية اأمييون ال�سيخ، 
�عدد ميين ال�سحفيني  خال تغطيتهم امل�سرات �الفعاليات 

بال�سفة املحتلة.
اإىل ذلك، منعت قوات االحتال)7( حاالت من ال�سحفيني 
ميين اأداء مهامهييم �تغطيتهييم امل�سييرات �الفعاليييات التييي 
تظهيير انتهاكات االحتال اال�سرائيلييي �منعتهم من العمل، 

�حتطيمهم عدد)1( معدات.
�مداهميية  اقتحييام  حيياالت  اأي�سييًا)4(  الوحييدة  ��ثقييت 
�تفتي�س �عبييث يف حمتويات منازل ال�سحفيني، �هم منزل 
امل�سييور عميياد ابو �سم�سييية من اخلليل، ��سييربي جربيل من 
بيييت حلم، �منييزل  عائليية ال�سحفي املعتقل حممييد القيق، 
�منييزل ال�سحافييية فيحاء �سل�ييس ز�جة ال�سحفييي املعتقل 

القيق، �مطبعة النور يف رام اهلل.
�ر�سييدت �سيا�سيية االحتييال االإ�سرائيلي  �اتباعهييا ا�سلوب 
حييذف ��سطب ح�سابات ا� من�سييورات  تعدها ا�سرائيل  ذات 
طابع "حتري�سي" �سدهم،  على مواقع التوا�سل االجتماعي 
الفي�س بوك �التي �سنت حملتها اكر من مرتني )2( حملة  
خال �سهر يناير �حذفت ح�سابات العديد من ال�سحفيني . 
�حييول اعتييداءات اأجهزة ال�سلطيية الفل�سطينية يف ال�سفة 
�سهيير  خييال  املتابعيية   � الر�سييد  �حييدة  �سجلييت  املحتليية 
يناييير)16( انتهيياكا يف ال�سفيية املحتليية، �انتهاكييني عيين 
طريق اخلطاأ يف مدينة غزة، �ذلك باعتقال عدد)1(  �هو 
ال�سحفي عماد اأبوعواد من رام اهلل، �تاأجيل حماكمة عدد 
)1( للكاتييب عبد ال�ستار قا�سييم، �ا�ستدعاء عدد)1( �هما 
عميياد ابو عواد ميين رام اهلل، �تهديد باإغيياق 13 موؤ�س�سة 

�سحفية �اعامية.
�يف غييزة اأ�سيييب عدد )2( من ال�سحفيييني جراء االعتداء 
عليهييم ميين قبييل ال�سرطة باخلطيياأ، �هما  امل�سييور ال�سحفي 

حممد البابا �ال�سحفي حممد الغول من قطاع غزة. 
تفا�سيييل االنتهاكات بحييق ال�سحفيني التييي ر�سدها املكتب 
االإعامييي خال �سهيير كانون ثاين/ يناييير 2017 من قبل 

االحتال "االإ�سرائيلي":
1/1/2017: االحتييال يجييدد االعتقال االداري بحق 
ال�سحفييي عمر نزال، للمرة اخلام�سة علييى التوايل، �كانت 
�سلطييات االحتييال، اعتقلييت نييزال اأ�اخيير �سهيير ني�سييان/

ابريل اأثناء مر�ره على حاجز الكرامة
3/1/2017: احتجييزت  قييوات االحتييال االإ�سرائيلية 

امل�سييور ال�سحفييي مثنييى الديييك، م�سييور �سركيية "تران�ييس 
�التغطييية  الت�سوييير  ميين  �ساعييات �منعتييه  ثيياث  ميديييا 
حلييادث �سيير  �سمييال مدينة جنييني، �من ثم اعتييدت جنود 
االحتييال عليييه بال�سييرب فجيياأة، �اقتيياد�ه اإىل حاجييز 
ع�سكييري قريب من مييكان احلادث �اأ�قفوه  ثيياث �ساعات، 

ثم اأطلقوا �سراحه.
3/1/2017:اعتييدت قييوات االحتييال بال�سييرب للمرة 
تغطيتييه  خييال  الديييك  مثنييى  ال�سحفييي  علييى  الثانييية 
االحتييال   �قييوات  ال�سبييان  بييني  اندلعييت   مواجهييات 

االإ�سرائيلي يف منطقة االأملانية �سرق مدينة جنني.
5/1/2017: �سييادق الكني�سييت االإ�سرائيلييي، بالقييراءة 
االأ�ىل علييى قانييون  االعييام اجلديد'الفي�سبييوك' الييذي 
م�سامييني  �حييذف  باإزاليية  االإ�سرائيلييية  للمحاكييم  ي�سمييح 
عيين �سبكة التوا�سييل االجتماعي �التي تعتربهييا اإ�سرائيل 
�ساحييب  اعتقييال  لل�سرطيية  �سي�سمييح  فيمييا  حتري�سييية، 

املن�سورات �تقدميه للمحاكمة.
ال�سحفية  قييوات االحتال علييى  اعتييدت   :5/1/2017
اأمييون ال�سيخ �مرا�سلة ف�سائية "فل�سطييني اليوم"، بال�سرب 
�اطيياق قنبليية غاز �سييام نحوها ممييا ا�سيبييت باالختناق، 
يف  اال�ستيطييان  �سييد  احتجيياج  تظاهييرة  تغطيتهييا  اأثنيياء 

منطقة الغور الفل�سطينية قرب حمافظة طوبا�س.

5/1/2017: اعتدت قوات االحتال االإ�سرائيلي  للمرة 
الثالثيية، علييى امل�سور ال�سحفييي مثنى الديييك م�سور �سركة 
"تران�ييس ميديييا، بتوجيه قنبلة غاز ب�سييكل مبا�سر نحوه 
ا�سابتييه باختنيياق، �من ثم �سربه ب�سكل مييوؤذي على بطنه 
�حتطيم كامرته، خال تغطيته م�سرة �سلمية يف االأغوار 
�نقل على اإثرها اإىل امل�ست�سفى لتلقي العاج ادى اىل متزق 
يف ع�سات البطن ب�سبب �سدة ال�سربة �االأداة امل�ستخدمة.
االإ�سرائيلييي  االحتييال  قييوات  نكلييت   :5/1/2017
ب�سحفيييني خييال فعالييية �سييد اال�ستيطييان قييرب حاجييز 
قرييية تيا�سيير الواقعيية يف االأغييوار �سرق مدينيية طوبا�س 
حيييث اعتد�ا عليهم بال�سرب. �ا�سيب اإعاميني �م�سورين 
�سحفيييني بالر�سا�ييس املطاطييي، فيمييا مت احتجيياز اآخرين 
�التحقيييق معهم، كمييا منعت قوات االحتييال مواطنني من 

دخول املنطقة.
5/1/2017: احتجييزت قييوات االحتييال االإ�سرائيلييي، 
"تيا�سيير" �سييرق  طاقييم تلفزيييون فل�سطييني علييى حاجييز 
طوبا�ييس يف ال�سفيية الغربييية، �هييم مرا�سل الهيئيية العامة 
لاإذاعيية �التلفزيييون اأمر �ساهييني، �امل�سور لييوؤي �سمحان، 
�كان الطاقم يف مهمة عمل يف منطقة بردلة باالأغوار، �مت 
ابيياغ االرتبيياط الع�سكييري الفل�سطيني، للتدخييل الإطاق 

�سراحهما.

"في�سبوك" الع�سرات  اإدارة موقييع  اغلقييت   :7/1/2017
ن�سطيياء   � ميين �سحفيييني  بعييدد  ميين احل�سابييات اخلا�سيية 

فل�سطينيني تعمل على املوقع د�ن �سابق اإنذار.
امل�ستوطنني، منزل  ميين  اقتحييم جمموعيية   :7/1/2017
امل�سييور النا�سييط احلقوقي عماد اأبو �سم�سييية، موّثق فيديو 
اإعييدام ال�ّسهيييد عبد الفتيياح ال�سريييف، يف اخلليييل، جنوب 
ال�سفة املحتلة ، �هاجم امل�ستوطنني حميط املنزل �ر�سقوه 
باحلجارة، ��سط هتافييات عن�سرية �حتري�سية تدعو اإىل 
قتله )اأبو �سم�سية(، فيما حا�لوا اقتحام املنزل �االعتداء 
علييى اأفييراد العائليية، �يقع منزله قييرب م�ستوطنيية "رمات 

ي�ساي".
10/1/2017: احتجييزت قوات االحتييال االإ�سرائيلي، 
م�سييور �كاليية �فييا م�سهييور الوحييواح، �طاقمييا �سحفيييا من 
تلفزيييون فل�سطييني، �هم: ثائيير فقو�سة، ��سيياري العويوي، 
�جهيياد القوا�سميية، �عيياء حييداد، �معييدات ت�سوييير، بعد 
توقيفهم قرب م�ستوطنة "كريات اأربع" �سرق اخلليل لنحو 

ن�سف �ساعه، قبل اأن يتم االإفراج عنهم.
10/1/2017: االحتييال مينع  ال�سحفي علي دار علي، 
�امل�سييور حممييد را�سييي العامييان يف تلفزيييون فل�سطني من 
تغطيتهمييا � ت�سويييره اقتحييام قييوات االحتييال  احلييارة 
ال�سرقييية يف بلييدة حزمييا  �سمييال غييرب رام اهلل بال�سفيية 

املحتلة.
15/1/2017:  اعتقلييت قييوات االحتييال االإ�سرائيلييي 
االأ�سيير املحييرر ال�سحفييي حممييد القيييق )34 عامييا(  ميين 
مدينيية د�را يف اخلليييل، �مرا�سييل قنيياة املجييد الف�سائييية 
�م�سوؤ�ل ملييف اهايل ال�سهداء املحتجزييين لدى االحتال، 
ميين علييى حاجييز "بيت ايييل" �سمييال مدينيية رام اهلل ��سط 
ال�سفيية الغربييية املحتليية،  �كان قييد اعتقييال اداريييا  ملّدة 
اأربعيية �ت�سعني يومييا،  �خا�س  اإ�سرابا عيين الطعام خا�سه 
الأكيير من 86 يومييًا احتجاجًا على اعتقالييه التع�سفي قبل 

اأن يفرج عنه االحتال بتاريخ 19 5-- 2016.
16/1/2017: زرعييت قوات االحتال كامرات مراقبة 
جربيييل،  �سييربي  ال�سحفييي  منييزل  يف   �دقيقيية  �سغييرة 
ميين بلييدة تقييوع �سييرق مدينيية بيييت حلييم، اأثنيياء اقتحييام 

�مداهمة املنزل بحجة التفتي�س.
اعتقييال  االحتييال،   �سلطييات  مييددت   :19/1/2017
ال�سحفييي االأ�سيير حممييد القيييق، ميين بلييدة د�را جنوبييي 
مدينيية اخلليييل جنييوب ال�سفيية املحتليية مييدة اأربعيية اأيام 
حتييى يييوم االثنييني، �هييو ال يييزال م�سربييا عيين الطعييام؛ 

احتجاًجا على جتديد اعتقاله.
20/1/2017: احتجزت �سرطة االحتال اال�سرائيلي،  
امل�سييور ال�سحييايف يف �كاليية االأنا�سول ه�سام اأبييو �سقرة27 

عامييا،  ��سلمتييه خمالفيية قيمتهييا 250 �سيقييًا  بعييد طلييب 
هويتييه  بزعم "�سييره على االقييدام" �سرق القد�ييس، اثناء 
حما�لتييه الو�سييول اإىل فعالييية للمقا�ميية ال�سعبييية حتت 
عنييوان "قرية باب ال�سم�س"، �هييو ال ميتلك مركبة خا�سة 

�ال يحمل رخ�سة قيادة.
20/1/2017: منعييت �سرطيية االحتال، ال�سحفيني من 
تغطييية فعالية ت�سييد قرية بيياب ال�سم�س قرب م�ستوطنة 

معاليه اأد�ميم، املقامة على اأرا�سي �سرق القد�س.
االإ�سرائيلييي  االحتييال  �سلطييات  مييددت   :20/1/2017
اعتقييال ال�سحييايف الفل�سطينييي االأ�سر حممييد القيق )34 

عاما( ملدة اأربعة اأيام حتى يوم االإثنني املقبل.
 ، "عوفر"اال�سرائيليية  حمكميية  مييددت   :1/2017/  24
اعتقييال ال�سحفي حممد القيق ٧٢ �ساعيية اإ�سافية، متهيًدا 

لتحويله لاعتقال االإداري.
25/1/2017: اقتحمييت قييوات االحتييال االإ�سرائيلييي 
ال�سحفييي  الف�سائييية  منييزل عائليية مرا�سييل قنيياة املجييد 
غربييي  جنييوب  د�را،  مدينيية  يف  القيييق  اأديييب  حممييد 
حمافظيية اخلليييل، �املعتقييل لييدى �سلطييات االحتييال منذ 
عييدة اأيييام بعييد توقيفييه علييى حاجييز “بيييت ايييل” �سمال 
مدينيية رام اهلل، �اأجر�ا اأعمال تفتي�س �عبث مبحتوياته، 
�قبييل ان�سحابهييم، �سلم جنود االحتييال ز�جته ال�سحفية 
فيحيياء اإبراهيييم �سل�ييس طلب ا�ستدعيياء ملقابليية املخابرات 

االإ�سرائيلية .
25/1/2017: احتجييزت قوات االحتال، م�سور �كالة 
�ساعتييني  ملييدة  عليييان،  الزميييل حممييود  بر�ييس  اأ�سو�سيتييد 
�منعتييه ميين  ت�سويييره للمييكان الييذي ا�ست�سهد فيييه ال�ساب 
ح�سني �سامل اأبو غو�س يف قرية خمما�س، �حذف االحتال 

ال�سور التي قام بالتقاطها. 
27/1/2017: نقلييت م�سلحيية ال�سجييون  اال�سرائيلييية، 
االأ�سيير ال�سحفييي حممييد القيييق ميين مركييز حتقيييق "بيتح 

تكفا" اإىل عزل �سجن "هدارمي".
30/1/2017: اقتحمييت قييوات االحتال مطبعة النور 
يف مدينيية رام اهلل، ��سييادرت املعييدات اخلا�سيية بالطباعة 

�اجهزة احلا�سوب كما قامت بتخريب حمتويات املطبعة. 
31/7/2017: جييددت �سلطييات االحتييال اال�سرائيلييي 
اأميير االعتقييال االإداري ال�سييادر بحييق ال�سحفي ن�سييال اأبو 
عكيير ل�ستيية �سهور للمييرة الثانييية، علمًا اأن االحتييال اأعاد 
اعتقالييه يف 9/8/ 2016، �كان قييد اأم�سييى )13( عامييًا 
يف �سجييون االحتييال، بينها ت�سعيية اأعوام �سميين االعتقال 

االإداري.
 انتهيياكات داخلييية فل�سطينييية خييال �سهر يناييير/ كانون 

ثاين 2017
نابل�ييس،  حماكميية  اأّجلييت حمكميية �سلييح    :4/1/2017
الكاتييب �االأ�ستيياذ يف العلييوم ال�سيا�سية يف جامعيية النجاح 
الثيياين/ كانييون   31 اىل  قا�سييم،  ال�ستييار  عبييد  الوطنييية 
يناير 2017، �توجيه ثاث تهم �سده "قدح مقامات عليا، 

�تر�يج اأخبار كاذبة، �النيل من هيبة الد�لة". 
8/1/2017: �زارة االإعييام  يف ال�سفيية املحتليية تقييدم  
اإذاعييات حملييية،  باإغيياق ثميياين  العاميية  للنيابيية  طلبييًا 
�خم�ييس حمطييات تلفزيونية يف عييدة حمافظييات بال�سفة 

الغربية لعدم  ا�ستجابتها لت�سويب اأ��ساعها القانونية . 
13/1/2017:  تعر�ييس ال�سحفيييني حممد البابا م�سور 
الوكاليية الفرن�سييية، �حممييد الغييول لاعتييداء عليهم عن 
طريييق اخلطيياأ ميين قبييل اجهييزة ال�سرطيية يف غييزة، خال 
تغطيتهييم م�سييرة يف خميييم جباليييا للمطالبيية بحييل اأزمة 
الكهربيياء، �مت االعتييذار لهم من قبييل االجهزة االمنية يف 

غزة.
اهلل  رام  يف  االمنييية  االجهييزة  �سلمييت   :15/1/2017

ال�سحفي عماد ابو عواد ا�ستدعاء للمقابلة.
16/1/2017 اقدام االأجهزة االأمنية يف رام اهلل )جهاز 
– معييد  اأبوعييواد  ال�سحفييي عميياد  املخابييرات( باعتقييال 
برنامييج "امل�سهد ال�سهيييوين"، الذي يبث علييى قناة القد�س 

لف�سائية- �ذلك بعد ا�ستدعائه للمقابلة يوم اأم�س.

اإلعالم: )54( من االنتهاكات خالل شهر يناير المنصرم
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خطوة باالتجاه الصحيح
الناطق با�سييم �زارة االقت�ساد عبد الفتاح اأبو مو�سى 
اأكييد اأن دخول الب�سائع من اجلانب امل�سري اإىل قطاع 
غييزة خطييوة يف االجتيياه ال�سحيح، الفتييا اأن كمية ما 
مت اإدخالييه ب�سيييط جييدًا �ال يفييي بالغر�ييس ، معربييا 
عيين اأمله يف ا�ستمرار تدفييق الب�سائع من قبل اجلانب 
امل�سييري ب�سييكل اأكرب عمييا هو عليه ميين اجل تخفيف 
احل�سييار �ت�سير عجليية االقت�ساد �حتقيييق التنمية 

االقت�سادية .
�قييال اأبييو مو�سييى " للبلييد":" ناأمل يف دخييول ب�سائع 
حييرم منها قطاع غزة منذ ع�سر �سنوات حيث احل�سار 
االإ�سرائيلييي املطبييق حيييث مينييع  االحتييال دخولها 

بحجج �اهية "
�اأ�سيياف :" بييداأت اإ�سرائيييل يف حزيييران ميين العييام 
2007 بفر�ييس تقييييدات على دخييول الب�سائع اإىل 
قطيياع غييزة، بينمييا اأتاحييت دخييول الب�سائييع التييي 
عّرفتهييا علييى اأنهييا ب�سائييع “�سر�رية لبقيياء ال�سكان 
املدنيني، مو�سحًا اأن من �سمن الب�سائع املمنوع دخولها 
ميين اجلانييب االإ�سرائيلييي �تاأمييل الييوزارة بييان يتييم 

دخولهييا من اجلانب امل�سري ، خطييوط االإنتاج �املواد 
اخلييام ، �االآالت �املعييدات الثقيليية �كثيير ميين املواد 
ثنائييية اال�ستخييدام ، اإىل جانييب االأخ�سيياب �مييواد 

الطاء �البناء .
�تابييع:"  يف حال ا�ستمر التبييادل التجاري بني م�سر 
�غييزة فاأن ن�سبيية االأرباح  �ستكون مليييار د�الر موؤكدًا 
اأن احل�سار قد اأثر ب�سكل كبر على كل مناحي احلياة 
حيييث البطاليية التييي تفييوق %43 �الفقيير، مو�سحا 
اأنييه �علييى الرغم ميين خو�ييس القطاع لثيياث حر�ب 
��سييرب االقت�ساد الفل�سطينييي بتدمر امل�سانع ما زال 
االقت�ساد �سامييد ب�سمود اأ�سحيياب امل�سانع �املن�سئات 

�ر�ؤ��س االأموال ببقائهم يف غزة " 

المنطقة التجارية
بد�ره، قال اخلبيير يف ال�ساأن االقت�سادي نهاد ن�سوان 
للييي " الراأي" :" اإن دخول الب�سائييع حتى �لو بال�سيء 
القليييل بعييد �سنييوات ميين احل�سييار تدفييع االقت�سيياد 
الفل�سطينييي للتعييايف �اإحباط العديييد  من املحا�الت 
�التييي كانييت ال�سلطيية يف رام اهلل عائييق يف تطبيقهييا 

�اهم هذه املحا�ر جمهورية م�سر �التجارة معها.

�اأ�سيياف :" غييزة يف ال�سابييق كانت تعتمييد ب�سكل كلي 
اإال  العربييية  ميين جمهورييية م�سيير  علييى اال�ستييراد 
اأن اإغيياق االأنفيياق اأدى اإىل تعطييل هييذا اجلانييب � 
االعتميياد الكلييي على د�ليية االحتييال ، �املعر�ف اأن 
التجييارة مييع االحتال تعود بالنفع علييى خزينة رام 
اهلل الأنهييا جتنييي �سريبيية املقا�سة، مو�سحييًا اأن قرار 
التبادل التجاري مع م�سر قرار �سليم ، معربًا عن اأمله 

يف اإن�ساء  املنطقة التجارية احلرة"
�اأكييد اأن �جود تبادل جتارى بني اجلانبني ي�ساهم يف 
عمييل نقطة تبييادل على غييرار معرب اأبو �سييامل ب�سكل 
مب�سط �يتطور الحقا خا�سة اأن م�سرتيات قطاع غزة 
�سييوف تعود بالنفع اأي�سا على م�سر اإذا ما حتدثنا هنا 
باملليارات ميين الد�الرات بالتايل يف حال عدم تدخل 

ال�سلطة �ستكون اخلطوة جيدة.
قيميية  اأن  يف  اجلانبييني  بييني  التبييادل  اأهميييه  �بييني 
ال�سلعيية امل�ستوردة �ستكون اقل الأنها ال ت�سمل �سريبة 
االحتييال الييذي يجبيهييا �يحولها خلزينيية رام اهلل 
كمييا اأن اأفق الت�سدير حميير�م منها االقت�ساد يف غزة 
�التبييادل التجيياري مع م�سر يتيح ت�سدييير الكثر من 
املنتجييات، م�سييددا علييى �سيير�رة فتييح كل االأفق على 

العييامل د�ن املحتل ، فكيف لنا اأن جنابه حمتل �نحن 
ناأكل من منتجاته ؟

�اأكييد اأن الت�سهيييات جزء من  رغبيية اجلانب امل�سري 
امل�ساهميية يف تعايف اقت�سادهم املتييدين �كذلك رغبة 
يف حت�سيين �اقع غييزة املحا�سر فهنالك تبييادل منفعة 

�ستعود على الطرفني باالإيجاب
�لفت ن�سوان اأن املنطقة التجارية ت�ساهم يف تخفيف 
عبئ اال�ستراد �كذلك يكون فيها جهات تن�سق العمل 
بييني الطرفييني لت�سهييل علييى التجييار النقييل ميين �اىل 
اجلانييب االأخيير – اإ�سافة اإىل اأن  املنطقيية التجارية 
�مييدى  امل�ستييوردة  الب�سائييع  جييودة  علييى  تراقييب 

�ساحيتها.
�اأكييد اأن ذلييك �سيواجه العديد ميين ال�سغوط خا�سة 
�اأننييا �سنحرم خزينة رام اهلل ميين مايني الد�الرات 
التييي جتبيهييا ميين �سريبيية م�سرتياتنا ميين االحتال 
فتحييول التجييارة مييع م�سيير يخلييق عجييز يف موازنيية 
ال�سلطيية لذلييك �ستكييون �سييد هييذه اخلطييوة مو�سحًا 
البطاليية  ميين  التخفيييف  يف  اخلطييوة  هييذه  اأهمييية 
�حت�سييني د�رة املييال  يف حييال التح�سيين االقت�سييادي 

االأمر الذي �سيوؤثر على اجلميع .

�سمال غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
لبلدتييي  ال�سرقييية  احلييد�د  طييول  علييى 
اأم  �قرييية  حانييون  �بيييت  الهيييا  بيييت 
الن�سيير �سمييال قطيياع غزة متتييد اأحوا�س 
ال�سييرف ال�سحي، التييي تنبعث من خالها 
الر�ائييح الكريهيية، عو�سًا عيين االأمرا�س 

�احل�سرات.
عامييًا(   40( االأنقييح  اأحمييد  املواطيين 
يقييول"اإن االأحوا�ييس املنت�سرة �ساهمت يف 
انت�سييار االأمرا�س بييني ال�سييكان، خ�سو�سًا 
لييدى اأطفالييه الذييين يقطنييون يف منييزل 
يبعييد مئات االأمتار عن مييكان جتميع هذه 

املياه".
�اأكييد االأنقح "للراأي": اأن هذه االحوا�س 
تت�سبييب يف ن�سيير ح�سييرة البعو�ييس ب�سكل 
اأمرا�سييًا  م�سببيية  املنطقيية،  يف  خميييف 

هييذه احل�سييرة  انت�سييار  اأن  كمييا  جلدييية، 
�ساعد يف نقل اأمرا�س اأخرى.

�ياأمييل املواطنون الق�ساء علييى "اأحوا�س 
املييوت" كمييا ي�سمونها، ملا ت�سكلييه من خطر 
علييى حياتهم �اأطفالهييم الذين ال ينامون 

الليل ب�سبب لدغات البعو�س اخلطرة.
اأمييا، املواطيين �سليييم االأبرق، فيقييول: اإنه 
تلقييى عاجييًا الأطفالييه على مييدار ال�سهر 
املا�سي، �اأ�سبح من املراجعني الدائمني يف 

املركز ال�سحي.
�اأ��سح االأبرق، "للييراأي"، اأنه ال ي�ستطيع 
�سييراء مييياه ال�سييرب نتيجيية فقيير حالييه، 
�ي�سطيير ل�سرب املياه التي ت�سل ملنزله من 

بئر قريبة.
�تعييود فكرة اإن�سيياء هييذه االأحوا�س اإىل 
االحتييال  اأقييدم  حييني  1979م،  العييام 

علييى اإقامتهييا فييوق اأعذب خمييز�ن للمياه 
اجلوفية، �على م�ساحة كبرة من االأر�س 
الرملييية ذات اللييون االأ�سفيير التييي ت�سلح 

للزراعة.

حلول متعثرة
من جهته، يقول رئي�س بلدية بيت حانون 
اأحوا�ييس  "اإن  الكفارنيية  نييازك  حممييد 
كبيير  هاج�ييس  ت�سييكل  ال�سحييي  ال�سييرف 
لكل �سييكان ال�سمال باالإ�سافيية اإىل ر�ؤ�ساء 
البلديات"، م�سرًا اإىل اأنهم يحا�لون ��سع 
احللييول املنا�سبة للخيير�ج من هذا اخلطر 

الكبر.
�اأ�سيياف الكفارنيية "للييراأي"، "اإن كميييات 
االأحوا�ييس  اإىل  تدفقييت  االأمطييار  مييياه 

ميين  خطييرًا  ي�سييكل  �هييذا  ال�سمالييية، 
انفجارهييا يف اأي حلظيية لذلييك يجب حل 

هذا امللف ب�سكل جذري".
��جه حتذيييًرا ل�سكان حمافظيية ال�سمال 
من االقرتاب من هذه االأحوا�س ملا ت�سكله 
رعيياة  داعيييًا  حياتهييم،  علييى  خطيير  ميين 
االأغنام لابتعاد عن هذه االأماكن.  �تدق 
بلديييات �سمال قطاع غييزة ناقو�س اخلطر 
لدخلوها ملرحليية اخلطيير �اإمكانية تعذر 

تقدمي اخلدمات الازمة ل�سكان البلدة.

مشكلة قديمة جديدة
بد�ره، قييال القائييم باأعمال �كيييل �زارة 
احلكييم املحلي زهدي الغريييز، "اإن م�سكلة 
اأحوا�ييس ال�سييرف ال�سحييي يف بيييت الهيا 

قدمية جديدة، �حتتاج حلل عاجل حيث 
اأن هييذه االأحوا�ييس الع�سوائية ت�ستقطب 
كل مييياه ال�سرف ال�سحي يف �سمال القطاع 

باالإ�سافة اإىل مياه االأمطار.
االأمطييار  مييياه  كميييات  اأن  علييى  �اأكييد، 
جتمعت يف هييذه االأحوا�س ب�سكل كبر ما 

ت�سبب يف ت�سدع جدرانها.
�اأ�سار الغريييز اإىل اأنهييم يحا�لون تو�سيع 
هييذه االأحوا�ييس لتت�سع ال�ستيعيياب املزيد 
ميين كميات االأمطار �ال�سرف ال�سحي على 

ال�سواء.
�نييوه الغريييز، اإىل اأن احل�سييار املفر��ييس 
على قطاع غزة عطل اإمتام العمل مبحطة 
املعاجلة الرئي�سييية يف �سمال القطاع على 
الرغم من اأن ن�سبة االإجناز فيها جتا�ز الي 
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رفح- الراأي
الرتبوييية  لاأن�سطيية  العاميية  االإدارة  افتتحييت 
بييوزارة الرتبية �التعليم العييايل خميم “ال�سارة 
اخل�سبييية الك�سفييي )��سييام الغيياب( يف مدر�سيية 

الفرد��س الثانوية مبحافظة رفح.
�ي�ستهييدف املخيم 70 م�ساركًا �هم معلمني �قادة 
فييرق ك�سفييية من مدار�ييس قطاع غييزة �موؤ�س�سات 
جمتمعييية، ��سي�ستميير املخيييم12 يومييًا، ال�ستيية 
اأيييام االأ�ىل �ستكون للقادة ��سيكون هناك خميم 
مغلق �مبيت لهم ، اأما ال�ستة اأيام االأخرة �ستكون 

للقائدات ب�سكل مفتوح د�ن مبيت.
�ياأتييي املخيم يف �سياق اهتمام الوزارة  بالنهو�س 
بالعمييل الك�سفي �غر�س مفاهيم العمل التطوعي 
الطواقييم  لييدى  �االنتميياء  الوطنييية  �اليير�ح 
 ، الفل�سطينييي  �املجتمييع  �الطلبيية  التدري�سييية 
الوطيين �جمعييية  �سقييي  بييني  بالتوافييق  �يعقييد 
�سعييار  حتييت  �ذلييك  الفل�سطينييية  الك�سافيية 

امل�ساركون  د�رات  الك�سفي” ��سيتلقييى  “الوفيياق 
تنفيذييية �تطبيقييية يف �سميييم العمييل الك�سفي 
منهييا  معلومات نظرية كتاريخ احلركة الك�سفية، 
� خ�سائ�ييس النمييو، �مناهييج ك�سفييية،  �الطبييخ 
اخللييوي، �الهواييية �الكفاييية ، �درا�سيية البيئة، 
�العقييد �الربط، �كيفية اإعداد م�ساريع �اأبحاث 
الك�سفييي  للعمييل  التنظيمييي  �الهيييكل  ك�سفييية، 
املحلييي �الييد�يل، �ن�سب اخليييام الك�سفية، �رفع 
العلييم، �اأنييواع النران �الرحييات اخللوية، �فن 

العاقات العامة �غر ذلك.
�ح�سيير االفتتيياح اأ.هيياين الهور مدييير االأن�سطة 
املزييين  �اأ.حممييد  التعليييم،  بييوزارة  الرتبوييية 
مدير دائرة الك�سافيية، � اأ.�سمر احلوراين مدير 
الدائييرة االإدارية مبديرية رفييح ، � اأ. ا�سماعيل 
حييرب مدييير الدائرة الفنية، �ح�سييور نخبه من 
املدربييني  يف جمال العمييل الك�سفي �الذين لديهم 

�سهادات �درجات د�لية يف هذا املجال.

"االقتصاد": خطوة في االتجاه الصحيح

إدخال البضائع المصرية إلى غزة .. قطرة غيث
غزة-الراأي –�سمر العرعر 

يقييال " اإن بداية الغيث قطرة " �هذا ما 
يتمناه املواطنني القابعني يف قطاع غزة، 
حيييث �جييود ت�سهيات من قبييل اجلانب 
امل�سييري بداأت بفتح معييرب رفح على مدار 

ثيياث اأيييام، اإىل جانييب ال�سميياح �الأ�ل 
مييرة من قبل ال�سلطييات  امل�سرية بتوريد  
القمييح  اإىل قطيياع غييزة عييرب معييرب رفح 

الربي .
�تعد هذه املييرة االأ�ىل التي ت�سمح فيها 

ال�سلطييات امل�سرييية بتوريييد القمييح اإىل 
غييزة، �قييد �سمحت خال ال�سهيير املا�سي 
باإدخييال كميات من االإ�سمنت �االأخ�ساب 
القطيياع،  اإىل  الطرقييات  تعبيييد  �مييواد 

باالإ�سافة اإىل اأربعني مركبة حديثة.

التعليم تفتتح مخيم “الشارة الخشبية الكشفي” في رفح

"أحواض الموت" تتربص بالمواطنين شمال قطاع غزة
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ال تييزال حادثيية �فيياة �الييد االأ�سر 
دا�د را�سخًة يف ذهيين عائلته، احلاج 
عييادل، تييويف �تييرك لعائلتييه ذكرى 
بتفا�سيلييه  ن�سيانييه،  ميكيين  ال  يييوٍم 

املوؤملة.
ييير�ي دا�د تفا�سيييل هييذه احلادثة 
الإعييام االأ�سييرى، يقييول” قبييل يوم 
الزيييارة، ��سييع �الييدي االأغرا�ييس، 
�ميين �سمنهييا �سورنييا ال�سخ�سييية يف 
جيبييه كييي ال ين�ساهييا، �كانييت �سور 
العائليية اجلديييدة ميين �سميين هييذه 
االأغرا�ييس، �يف منت�سييف الليييل قبل 

اأ�سابييت  الزيييارة  حلافليية  الذهيياب 
علييى  نقييل  �سدرييية  ذبحيية  �الييدي 
اإثرها للم�ست�سفى �تويف بعد خم�سة 
اأيييام، �عم احلييزن ال�سديييد حياتنا، 
فالوالييد فارق احلييياة ��سقيقي حرم 

من ر�ؤيته”.
كانييت زيييارة احليياج عييادل �ستجري 
عقييب �ساعاٍت قليليية، غيير اأن القدر 
جنلييه  علييم  �عندمييا  اأ�سييرع،  كان 
االأ�سر باخلرب كانت الفاجعة، يقول 
�سقيقه”حدثنييا عيين تلييك اللحظيية 
من خلييف الق�سبييان، بحديث قُطرت 

إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

حائرًا كان �ائل دا�د، حني ق�س على 
مكتييب اإعام االأ�سرى حكاية �سقيقه 
االأ�سر حممد عادل دا�د )55عامًا( 
ميين قلقيلييية، مل يعلييم من اأييين يبداأ 
احلكاييية، هييل يتطييرق اإىل احلديث 
عيين ج�سييد �سقيقه الذي هييرم داخل 
�سجون االحتييال ال�سهيوين؟ اأم هل 
يختييار البييدء بتو�سيييح اأن �سقيقييه 
�الع�سرييين  اخلام�ييس  عامييه  اأنهييى 
ال�سهيييوين،  االحتييال  �سجييون  يف 
اأيتحدث عيين اليوم الذي جهز �الده 
نف�سييه فيييه لزيارتييه ��افتييه املنية 
�سبيياح اليوم التييايل، �مل ييير جنله، 
�مل يودعييه االأخر، اأم هييل يتحدث 
عن ذكرى �فيياة �الدته التي حرمت  

منه طويًا.

ذكريات االعتقال
اإعييام  ملكتييب  دا�د  �ائييل  يقييول 
االأ�سييرى” منييذ اعتقييال �سقيقييي يف 
الثامن ميين كانون اأ�ل لعييام 1987م 
، بتهميية اإلقاء زجاجيية حارقة على 
�سيارة م�ستوطنني �مقتل اثنني منهم، 
مت هييدم املنييزل، �ت�سريييد العائليية، 
�منييذ حلظة االعتقييال لغاييية االآن 
��سقيقي يتنقل بييني ال�سجون، �االآن 

يتواجد يف �سجن جلبوع”.

ميين كلماتييه عذابييات الفييراق �عدم 
امل�ساركيية يف اجلنييازة �اإلقيياء نظييرة 
الييوداع عليه، �فارقييت الوالدة اأي�سًا 
�سييم  ب�سييوق  تنتظيير  �هييي  احلييياة، 
�سقيقييي االأ�سيير حييني ي�سبييح حييرًا، 
اللحظيية  هييذه  حتييى  لييه  �الزيييارة 
ملييرة  �سنوييية  بزيييارة  جييدًا  مقيييدة 
�احييدة لعييدة اأ�سميياء ميين العائليية، 
�زيييارة �احييدة كل �سنيية هييي نك�سة 

اأخرى له �لنا”.

ثالثون عامًا تكفي
ميين  حمطيياٌت  العائليية  علييى  مييرت 
العييذاب، �ذلك ب�سبب عييدم االإفراج 
يقييول  متعييددة،  �سفقييات  يف  عنييه 
�سقيقه”عند توقيع اتفاقية اأ��سلو، 
كان ميين املفر��ييس االإفييراج عيين كل 
اأن  اإال  االأ�سييرى، �ا�ستب�سرنييا خييرًا، 
االحتييال ��سييع �سر�طييه املعر�فيية 
ح�سييب  بالييدم  امللطخيية  باالأيييادي 
زعمهم، �مرت تلك املحطة �انتك�سنا 
جميعييا انتكا�سييًة �سعورييية، �توالييت 
�سفقييات االإفييراج �مل يكيين ل�سقيقي 
�سفقيية  �كانييت  فيهييا،  ن�سيييب  اأي 
االحتييال  �رف�ييس  االأحييرار،  �فيياء 
االإفييراج عنييه؛ الأن ملفييه ميين العيار 

الثقيييل، �ا�ستب�سرنييا خييرًا ب�سفقيية 
بني ال�سلطيية الفل�سطينييية �اجلانب 
دفعييات،  علييى  �كانييت  االإ�سرائيلييي، 
�الثانييية  االأ�ىل  الدفعيية  �مييرت 
الرابعيية،  الدفعيية  �عنييد  �الثالثيية 
كانييت االنتكا�سة القا�سميية لظهورنا 

جميعًا”.
ي�ستكمل دا�د حديثه قائًا” ننتظر 
االآن مييا �سيكون يف �سفقة قادمة بني 
املقا�مة �االحتال، �هذه املرة نحن 
كعائليية ليين نغفيير الأحييد اإذا مل يكن 
قدامى االأ�سرى �من �سمنهم �سقيقي، 
اأ�ل من يتن�سمون احلرية، �ال يجوز 
الق�سبييان  خلييف  اأ�سرانييا  يبقييى  ان 
االإفييراج  د�ن  الفييرتة  هييذه  طييوال 
عنهم، فثاثون عامًا كافية الأن ُتدَق 

جدران اخلزان بقوة”.
يختم دا�د حديثه بالقول” ر�سالتي 
�ا�سحيية، يكفييي اأن ي�ستميير االأ�سرى 
القدامييى بدفييع �سريبيية العمر بعد 
ثاثيية عقييود ميين االأ�سيير، فاأبييواب 
ال�سجن �نوافذه �حجارته ا�ستبدلت 
�هييم داخييل االأ�سر، �جيل ميين اأبناء 
�تييز�ج  الدنيييا،  اإىل  جيياء  العائليية 
�اأجنييب ��سقيقي داخل االأ�سر، �هذا 

عذاٌب لي�س بعده عذاب”.

األسير "داود": ثالثون عامًا في االعتقال فقد 
فيها والديه وريعان شبابه

غزة- الراأي
قال مدير االإدارة العامة ل�سرطة املر�ر العميد عائد 
حمييادة ": تقف �سرطة املر�ر اليوم اأمام م�سوؤ�لياتها 
علييى  احلفيياظ  �سبيييل  يف  �االأخاقييية  القانونييية 
االإن�سييان الفل�سطينييي �احلييد ميين احلييوادث املر�رية 

التي اأ�دت بحياة الع�سرات من اأبناء �سعبنا".
حديييث العميد حمادة جاء خال لقيياء اأجراه موقع 
ال�سرطيية الفل�سطينية للحديييث عن احلملة املر�رية 

االأخرة التي تقوم بها اإدارة �سرطة املر�ر
. �ذكر حمادة اأن احلملة املر�رية االأخرة ت�ستهدف 
الدراجييات النارييية التييي ال ميتلييك اأ�سحابها رخ�سة 

قيادة توؤهلهم لقيادة هذا النوع من املركبات.
�بيينًي العميييد حمييادة اأن االإجراءات التييي اتخذتها 
اإطييار  يف  تاأتييي  امليير�ر  ل�سرطيية  العاميية  االإدارة 
االإجييراءات القانونييية للحييد ميين الكييوارث املر�رية 
نتيجيية اال�ستهتييار يف االلتييزام بالقواعييد املر�رييية 

�عدم اتباع االإر�سادات.
" 12000" حادث

�اأ��سييح حمييادة اأن عييدد حييوادث ال�سيير خييال عام 
" 12000" حادث �سر نتج عنه" 91"  2016 بلغت 
حاليية �فاة باالإ�سافيية اإىل "1522" اإ�سابة متنوعة 

بينها اإعاقات م�ستدمية.
�اأ�ساف حمييادة اأن عدد الوفيات ميين االأطفال الذين 
تقييل اأعمارهم عن 17 عام بلييغ "36" حالة �الباقي 

تزيد اأعمارهم عن 18 عام.
�اأردف حمادة اأمام هييذا العدد من احلوادث املر�رية 
التييي حت�سد اأر�اح �ممتلكات �سعبنييا كان لزامًا علينا 
اأن نقييف عنييد م�سوؤ�لياتنييا للحييد ميين احلييوادث عرب 

اإجراءات مر�رية قانونية.

�نا�سييد حمادة اأ�سحاب الدراجييات النارية على �جه 
اخل�سو�س ب�سيير�رة ت�سوية ��سعهم ���سع مركباتهم 
قانونيييا ، م�سييرًا اإىل اأن كل ميين يح�سييل علييى رخ�سة 
قيييادة توؤهله لقيييادة دراجيية نارية �كانييت دراجته 
ُم�سادرة باإمكانه التوجه جلهة االخت�سا�س م�سطحبًا 

رخ�سة القيادة ال�ستعادة دراجته.
��سييدد حمييادة علييى اأن �سرطة املر�ر ليين تتها�ن يف 
تنفيييذ االإجييراءات املر�رييية على اجلميييع مبا فيها 

املركبات احلكومية الغر قانونية.
�عيين ق�سية ق�ييس الدراجات النارييية االأخرة ذكر 
حمييادة اأن مييا مت ق�سه موؤخييرًا لي�س لييه اأي عاقة 
باحلمليية املر�رية اإذ اأن الق�ييس ا�ستهدف الدراجات 
النارييية التي اأ�دت بحياة املواطنييني �بع�سها تالف 

نتيجة احلوادث .
مركبات الغاز

�يف ذات ال�سياق بنًي حمييادة اأن �سرطة املر�ر تتابع 
�تعمييل علييى منييع املركبييات التييي ت�ستخييدم الغيياز 
كبديييل عن الوقود م�سييددًا على خطييورة ا�ستخدام 

الغاز.
ي�سلييح  ال  املنييزيل  الغيياز  اأن  اإىل  حمييادة  �نييوه 
ا�ستخدامه كبديل عن الوقود للمركبات �هذا يوؤثر 
�سلبييًا علييى حييياة ال�سائقني من جهيية �املواطنني من 

جهة اأخرى.
�اأ�سيياف اإن ا�ستخدام الغاز املنييزيل للمركبات يعمل 
علييى زيييادة معانيياة املواطنييني كييون اأن الكمييية التي 

تدخل لقطاع غزة بالكاد تكفي للمنازل.
�ذكر حمادة اأن اإدارته اأتلفت موؤخرًا " 1500" جهاز 

غاز كان ي�ستخدم يف املركبات كبديل عن الوقود.

غزة- الراأي
بييوزارة  الثقافييية  للتنمييية  العاميية  االإدارة  نظمييت 
الثقافيية مبقرها يف مدينة غييزة لقاًء حواريًا بعنوان 
"ال�سبيياب الفل�سطيني بني الواقع �املاأمول"، ملناق�سة 
�اقييع ال�سباب الفل�سطيني �امل�سكات التي يعاين منها 
يف ظييل االأزمييات التييي مير بهييا املجتمييع الفل�سطيني، 
ال�سبيياب �املثقفييني  الن�سطيياء  ميين  لفيييف  مب�ساركيية 

�املهتمني.
�خييال كلمته اأكييد د.اأنييور الربعا�ي �كيييل م�ساعد 
خا�سييًا  اهتمامييًا  تييوىل  �زارتييه  اأن  الثقافيية  �زارة 
العظمييى  الغالبييية  باعتبارهييم  ال�سبيياب  ب�سريحيية 
اخلطيية  حييول  متحدثييًا  الفل�سطينييي،  املجتمييع  يف 
الرامييية  امل�ستقبلييية  للييوزارة �م�ساريعهييا  ال�سنوييية 
لارتقيياء بالثقافة الفل�سطينييية �النهو�س باملجتمع 
�جييه  علييى  �ال�سبيياب  عييام  ب�سييكل  الفل�سطينييي 

اخل�سو�س.
�اأ��سييح اأن االحتييال ��سيا�ساتييه االإجرامييية ميثييل 
امل�سكلة الرئي�سية التي تواجه ال�سباب الفل�سطيني ما 

اأدى اإىل ن�سييوء العديد من امل�سييكات التي م�ست كافة 
�االقت�سادييية  �االجتماعييية  االإن�سانييية  النواحييي 

�ال�سيا�سية التي يعاين منها ال�سباب.
من جانبه اأكد اأ.��سييام اأبو �سمالة مدير عام التنمية 
الثقافية بالوزارة علييى اأهمية تعزيز ثقافة املبادرة 
�التطييوع لييدى ال�سبيياب الفل�سطينييي، �رفييع م�ستييوى 
�عيهييم يف خمتلف املجاالت لتمكينهم من امل�ساركة يف 
عملية بنيياء املجتمع الفل�سطيني، �توظيف طاقاتهم 

�اإمكانياتهم خلدمة ق�ساياهم الوطنية.
�اأ�سييار اأن الييوزارة قامت باإطيياق ال�سالييون ال�سبابي 
الثقييايف انطاقًا من اإميانها باأهمييية ال�سباب �د�رهم 
البييارز يف عملييية التغييير يف املجتمع، داعيييًا ال�سباب 
لانت�ساب لل�سالييون ال�سبابي �التفاعييل مع االأن�سطة 

�الفعاليات التي �سيتم تنفيذها.
�اأ�سيياف اأن الييوزارة �ستتوا�سييل مييع كافيية املوؤ�س�سييات 
�املراكييز ال�سبابييية لعقييد عييدة لقيياءات ��ر�س عمل 
بال�سبيياب  االرتقيياء  �ساأنهييا  ميين  خطييط  ل�سياغيية 
الفل�سطينييي، مبينييًا اأن الييوزارة �ستعقييد �سل�سليية ميين 

امللتقيييات اجلماهرية يف كافة حمافظات قطاع غزة 
ملناق�سيية م�سيياكل �همييوم ال�سبيياب، �اإي�سييال �سوتهم 

للم�سئولني ��سناع القرار.
�مت خييال اللقيياء فتييح بيياب النقا�ييس، حيييث طالييب 
امل�ساركييون ب�سيير�رة اإن�سيياء �سنييد�ق �طنييي لدعييم 
الفردييية  ال�سبابييية  امل�ساريييع  لدعييم  ال�سبيياب 
�اجلماعييية، �رفع م�ستوى االهتمييام بالتاأهيل املهني 
�تطوييير مراكييز التدريييب �التاأهيييل املهنييي بحيييث 
تتنا�سب مع التطور التكنولوجي �حاجة املجتمع، مبا 

ي�ساهم يف توفر فر�س عمل لل�سباب.
�اأكييد امل�ساركون على �سر�رة توفيير حا�سنة لل�سباب 
الفل�سطيني لرعايتهييم �تبني م�سكاتهم �ق�ساياهم، 

�احت�سان اأفكارهم �مبادراتهم.
�االإمكانيييات  القييدرات  لتوظيييف  امل�ساركييون  �دعييا 
الق�سييية  نقييل  يف  الفل�سطينييي  لل�سبيياب  االإعامييية 
�اإثييارة  الد�لييية  املحافييل  كافيية  اإىل  الفل�سطينييية 
الراأي العييام العاملي �ح�سده ملنا�سييرة حقوق ال�سباب 

الفل�سطيني.

غزة- الراأي
�سبيياح  امل�سرييية،  ال�سلطييات  اأعييادت 
االأربعيياء، اإغيياق معييرب رفييح الييربي 
بعييد اأربعيية اأيييام متتالييية ميين الفتح 
اال�ستثنائييي من ال�سبييت اإىل الثاثاء 
�عبييور  االإن�سانييية  احليياالت  ل�سفيير 

العالقني يف كا االجتاهني.
�قالت هيئة املعابيير �احلد�د بوزارة 
الداخلية �االأميين الوطني اإن 2624 
م�سافييرًا متكنييوا ميين مغييادرة القطاع 
خييال االأيييام االأربعيية، ميين احلاالت 
االإن�سانييية امل�سجلة يف ك�سوفات �زارة 
الداخلييية �حملة اجلوازات امل�سرية 

�التن�سيقات امل�سرية.
�لفتت الهيئيية - يف اإح�سائية �سادرة 
ميين  الو�سييول  اأن �ساليية  اإىل  عنهييا - 
املعرب ا�ستقبلت 3095 م�سافرًا عالقًا، 
امل�سرييية  ال�سلطييات  اأرجعييت  بينمييا 
203 م�سافرييين �منعتهييم من ال�سفر 

خال 4 اأيام.
يف  امل�سجلييني  اآالف  اأن  اإىل  ي�سييار 
ك�سوفات �زارة الداخلية من احلاالت 
االإن�سانييية ما زالييوا ينتظر�ن د�رهم 
فتييح  اإعييادة  يف  �ياأملييون  ال�سفيير  يف 
املعييرب يف القريييب العاجييل ليتمكنييوا 
من مغييادرة القطاع �ق�ساء حوائجهم 

املُعطلة.

غزة- الراأي
�َسلَّمييْت مديرييية داخلية غزة املواطنييني يف حمافظة 
غييزة �حدها حوايل 36 األف بطاقيية هوية خ�سراء 

خال عام 2016 املن�سرم.
�بح�سييب تقرييير اإح�سائييي اأ�سدرتييه املديرييية َتَلييقَّ 
"موقع الوزارة" ن�سخًة عنه ، مت ت�سليم �سبان �فتيات 
35 األييف �965 بطاقيية  �رجييال �ن�سيياء املحافظيية 

هوية.
�يف هذا ال�سدد قييال زهدي �سحتو مدير عام داخلية 
غييزة لييي "موقييع الييوزارة" :  "يتييم ت�سليييم الهويييات 
اخل�سييراء الأ�سحابها يف �قٍت قيا�سييي، �قد ال يتعدى 
اإجنيياز املعاملة �ساعييات الد�ام اليومييي ،�يف احلاالت 
االإن�سانييية يتم فتح مكاتب الوزارة ليًا �يف االإجازات 
الر�سمية لتلبية احتياجات املواطنني خا�سة املر�سى 

منهم".
�ُت�سدر �زارة الداخلية الهوية االأ�ىل ملن يبلغ عمره 
َحَث مدير عام داخلية غزة  ال�سياق،  16 عاما. �يف 

اإ�سييدار بطاقيية هوييية  اإىل  الفل�سطينييية  العائييات 
الأبنائها الذين بلغوا ال�سن القانوين "16عاما" .

لييوزارة  املييدين  ال�سجييل  يف  رقمييية  اإح�سائيييات  �ُتبييني 

 ،1987 مواليييد  ميين  االآالف  هنيياك  اأن  الداخلييية 
1988م،�1999،�2000م مل ُي�سدر�ا َبعد بطاقات هوية 

اأ�ىل ،ما ُيعر�سهم اإىل ُم�سكات كبرة هم بغنى عنها .

أفضل مركز
�يف اإطار دخول مديرية داخلية غزة للمناف�سة 
للجمهييور  خدميية  مركييز  اأف�سييل  م�سابقيية  يف 
ا�ستقبلت املديرية نهاييية االأ�سبوع املا�سي جلنة 
ميين جمل�ييس الييوزراء، �قييام �فييد ميين املديرييية 
با�ستقبالهييم -�على راأ�سهم مدير عييام املديرية 
زهييدي �سحتييو �مب�ساركيية طواقييم ميين ال�سوؤ�ن 
االإدارية ��حدة التخطيط �التطوير بالوزارة، 
حيييث قامييوا با�سطحابهييم يف جوليية باملديرية 
ر�سييوان(  ال�سيييخ  )مكتييب  اال�ستقبييال  ��ساليية 
ملعاينة مييكان تقدمي اخلدمة عيين ُقرب �تقييم 
جييودة اخلدمييات بعد التعييرف علييى اإجراءاتها 

�مراحل تنفيذها.
�اأبييدى الوفد احلكومي الزائيير اعجابه بجودة 
اخلدمييات املقدميية �تطييور اأ�ساليييب �اإجراءات 

العمل يف �زارة الداخلية.

داخلية غزة ُتسلم المواطنين 36 ألف بطاقة هوية خالل 2016 العميد حمادة: إجراءاتنا هدفها الحفاظ على اإلنسان الفلسطيني

"الثقافة" ُتنظم لقاًء حواريًا لمناقشة واقع الشباب الفلسطيني
مغادرة 2624 
مسافرًا ووصول 

3095 عبر معبر 
رفح خالل 4 أيام

السلطات المصرية 
أرجعت 203 دون أسباب



بزيادة 4441 عن 2015
�سهييد  الداخلييية  اإح�سائييية  �بح�سييب 
يف  ملحوظييًا  ارتفاعييًا  2016م  عييام 
عدد املواليييد اجُلدد عن عييام 2015م 
بزيييادة )4441 مولود جديد( بن�سبة 
%8 ، حيث �سجلت �سجات املواليد يف 
االأحييوال املدنية خييال العام 2015م 

مولودًا.  729� األف   53
 الذكور اأكر من االإناث

املدنييية  االأحييوال  اإح�سائييية  ��فييق 
اخلم�سيية  املحافظييات  �سجلييت 
خانيون�س،  ،الو�سطييى،  ،غزة  "ال�سمييال 
مييا  الواقعيية  الفييرتة  خييال  �رفييح"، 
 31 �حتييى  2016م  1يناييير  بييني 
دي�سمرب2016م 29األف �652 مولود 
مولييود   518� ذكر،المقابل28األييف 

اأنثى.
�اأظهرت االإح�سائية اأن حمافظة غزة 
21األييف  2016م  �سهييدت خييال عييام 

�310 مولييودًا جديييدًا ، منهم  10 اآالف 
 433� �10اآالف  ذكيير،  مولييود   877�

مولود اأنثى.
حمافظيية  اأن  االإح�سائييية  نييت  �َبيَّ

خانيون�ييس �سهييدت خييال عييام 2016م 
منهم   جديييدًا،  مولييودًا   649� 11األييف 
5869 مولييودًا ذكييرًا، �5780 مولييودًا 

اأنثى.

كما اأظهرت اإح�سائييية االأحوال املدنية 
اأن حمافظيية ال�سمييال �سهييدت خال عام 
منهم  جديييدًا،  مولييودًا   9901 2016م 
4988 مولييودًا ذكييرًا، �4913 مولييودًا 

اأنثى.
حمافظيية  اأن  االإح�سائييية  �اأ��سحييت 
2016م  عييام  خييال  �سهييدت  الو�سطييى 
 4135 ، منهييم  8040 مولييودًا جديييدًا 

مولودًا ذكرًا، �3905 مولودًا اأنثى.
املدنييية  االأحييوال  اإح�سائييية  نييت  �َبيَّ
اأن حمافظيية رفييح �سهييدت خييال عييام 
2016م )7270 مولود جديدًا ، منهم 
�3487مولييود  ذكييرًا،  مولييودًا   3783

اأنثى.

إجمالي سكان القطاع
اجلدييير بالذكيير اأن اإح�سائييية �سابقة 
لاإدارة العاميية لاأحوال املدنية اأفادت 
اأن عييدد �سييكان قطيياع غييزة بلييغ حتييى 
�سبيحة اأم�س االثنني مليوين �15 األف 

. ن�سمة(   2.015089( ن�سمة   89
�يتم حتديث ال�سجل املدين الفل�سطيني 
االإدارة  يف  غييزة  قطيياع  حمافظييات  يف 
�احلا�سييوب  املعلومييات  لنظييم  العاميية 
بييوزارة الداخلييية علييى مييدار ال�ساعة 
باإ�سافيية املواليد اجُلييدد ،حيث ترتبط 
مكاتب االإدارة العامة لاأحوال املدنية 
بوزارة الداخلية املنت�سرة يف حمافظات 
قطيياع غزة اخلم�ييس ب�سبكيية الكرت�نية 
مرتبطيية ب�سييكل مركييزي مييع حا�سييوب 

�زارة الداخلية.
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"املوا�سات" تدعو 
�سائقي االأجرة 

لرتكيب البطاقة 
التعريفية

غزة- الراأي
دعت االإدارة العامة لهند�سة املركبات 
يف �زارة النقييل �املوا�سييات، �سائقييي 
باأجيير  ركاب  تنقييل  التييي  املركبييات 
اإىل �سيير�رة اإظهييار بطاقيية التعريف 
لل�سائييق ��ساحييب املركبيية يف �سالييون 

املركبة .
رئي�ييس  الكحلييوت  حممييد   . م  �اأكييد   
قطاع ال�سئون الفنييية �الهند�سية، اأن 
هييذا القرار ياأتي للحفيياظ على اأمن � 
ممتلكات املواطنييني � ملعرفة املركبات 

العمومية من املركبات اخل�سو�سية .
 ميين جهتييه، اأ��سح اأ . طييال القر�سلي 
نائييب مدييير عييام هند�سيية املركبييات 
�ساحييية  اإعطيياء  منييع  �سيتييم  باأنييه 
الداخلييي  العمومييي  للمركبييات  �سيير 
�التييي حتمييل رقييم  )23 ، 22 (، اإال 
بعييد التاأكد من �جييود بطاقة ال�سائق 

داخل املركبة.

ل 58 ألف مولود جديد خالل 2016 األحوال المدنية تسجَّ
غزة- الراأي

اأفييادت اأحدث اإح�سائية اأ�سدرتها االإدارة العامة 
لاأحوال املدنية بييوزارة الداخلية–ال�سق املدين 
�سباح اليوم االثنني اأن عام 2016م �سهد ت�سجيل 
58 األف �170 مولود جديد يف حمافظات قطاع 

غييزة ،بن�سبيية 51 % ذكور ،�%49اإنيياث ؛ بواقع 
ال�ساعة  6مواليد يف  160 مولود يوميًا، �مبعدل 

-كل ع�سر دقائق مولود جديد.
نييت اإح�سائييية االأحييوال املدنييية التييي تلييَق  �َبيَّ
"  اأن العدد من  "موقييع الداخلييية ن�سخييًة عنهييا 

املواليييد امل�سجلييني يف ال�سجل املييدين الفل�سطيني 
املواليييد  بخيياف  ياأتييي  2016م  العييام  خييال 
الفل�سطينيييني يف اخلييارج الذييين تعييذر ت�سجيلهم 
نتيجيية عييدم عييودة عائاتهييم اإىل قطيياع غييزة 

ب�سبب احل�سار �اإغاق معرب رفح الربي.


