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لجم اإلعالم الفلسطيني
 على رأس أولويات االحتالل

غزة- الراأي - اآالء النمر
ره��ن  الفل�س��طيني  ال�س��حفي  يبق��ى 
املالحق��ة واالعتق��ال طامل��ا اأنه ينطق 
يتكل��م باحلقيق��ة  اأو حت��ى  ي��دّون  اأو 
ي�س��مح  ف��ال  تزيي��ف،  دون  اخلال�س��ة 
بث��وب  يظه��ر  اأن  لنف�س��ه  االحت��الل 
اجلالد اأم��ام االإعالم ال��دويل واملحلي 
املته��م بعي��دًا ع��ن  ليبق��ى يف بوتق��ة 
كونه اجلالد والقاتل واملالحق ل�سوت 
احلقيق��ة.   فلم تخلو ن�س��رة اإخبارية 
م��ن خر اإغ��الق من��ر اإذاع��ي باأكمله 

واعتقال اأ�سحابه دون مراعاة حلقوق 
عم��ل  ودون  الفل�س��طيني،  ال�س��حفي 
اعتب��ار للقان��ون ال��دويل ال��ذي يحّرم 
امل�س بال�س��حفي واحلج��ب من حريته 

وجلم كلماته واأخباره.
واجلدي��ر بذك��ره اأن عدد ال�س��حفيني 
االحت��الل  �س��جون  يف  املعتقل��ني 
االعتقال  رهن  يزالون  ال  22�س��حفي 
عل��ى خلفي��ات �سيا�س��ية وم��ن اأبرزهم 

ال�سحف��ي امل�س��رب عن 
الطعام حممد القيق.

في ذكرى مجزرة الحرم 
اإلبراهيمي الـ23  ..

 الخليل مازالت تنزف
غزة-الراأي-�سمر العرعري

عل��ى الرغ��م م��ن م��رور قراب��ة 
ال23 عام��ًا على جم��زرة احلرم 
دم��اء  زال��ت  م��ا  االإبراهيم��ي 
امل�سل��ني الت��ي اأريق��ت يف باحات 
م��ا  احل��رم ت��روى ق�س��ة �سع��ب 
زال يقب��ع حت��ت �سط��وة حمت��ل 
يرغب دوم��ا يف نف��ى احلياة عن 

الفل�سطيني يف كل وقت وحني .
فف��ي مث��ل ه��ذا الي��وم  اخلام�س 

للع��ام  فراي��ر  م��ن  والع�سري��ن 
1994 كان احل��رم االإبراهيمي 
م��ع  موع��د  عل��ى  ال�سري��ف 
االحت��الل  جم��ازر  م��ن  واح��دة 
املتك��ررة واملتنقل��ة يف االأرا�س��ي 
الفل�سطينية حيث قام امل�ستوطن 
غولد�ستاي��ن  ب��اروخ  االإرهاب��ي 
وبتغطي��ة م��ن جن��ود االحتالل 

ئيل��ي  ا �سر الإ ا
باإطالق النار على 

النائب العام يشيد بدور 
الشرطة والمباحث 

في كشف خيوط الجريمة

“حج البدل” نقل 
ألرواح عاجزة ألم 

القرى إلسقاط 
الفريضة عنها
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التعذيب الممنهج
 يغتال براءة األسرى األطفال في سجون االحتالل

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
االعتق��االت  حمل��ة  تت�ساع��د  ي��وم  بع��د  يوم��ا 
االإ�سرائيلي��ة �س��د االأطف��ال الفل�سطيني��ني بوت��رية 
عالي��ة، دون النظر حلقوقه��م االإن�سانية التي كفلها 
القانون الدويل، االأمر الذي يوؤكد اأن ا�سرائيل باتت 

دولة فوق القانون وت�سرب به عر�س احلائط.

ومل تكت��ف ق��وات االحت��الل اال�سرائيل��ي باعتقال 
االأطف��ال الفل�سطينيني وحماولة قتل براءتهم بكل 
عن��ف وعنجهية، فقد اأخ�سع��ت الكثري منهم لل�سرب 
ال�سديد والروع والتعذيب والتنكيل واالإهانة بهدف 
دفعهم لالعرتاف مبعلومات وذنب مل يقرتفوه خالل 

فرتة ا�ستجوابهم والتحقيق معهم.

وم��ن بني االأ�س��رى االأطفال الذين تعر�س��وا لل�سرب 
15 عام��ًا م��ن  والتعذي��ب، االأ�س��ري مو�س��ى الدبع��ي 
خمي��م �سعف��اط يف القد���س املحتل��ة، حي��ث قام��ت 
قوات االحت��الل باعتقاله بتاري��خ 8/11/2016، 

اخلا���س   4 ق�س��م  يف  ويتواج��د 
07باالأ�سرى االأ�سبال ب�سجن جمدو.
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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-�سمر العرعري
عل��ى الرغ��م م��ن م��رور قراب��ة ال23 
عام��ًا على جمزرة احل��رم االإبراهيمي 
م��ا زالت دم��اء امل�سلني الت��ي اأريقت يف 
باح��ات احل��رم ت��روى ق�س��ة �سعب ما 
زال يقب��ع حت��ت �سطوة حمت��ل يرغب 
دوما يف نفى احلياة عن الفل�سطيني يف 

كل وقت وحني .
اخلام���س  الي��وم   ه��ذا  مث��ل  فف��ي 
والع�سري��ن م��ن فراي��ر للع��ام 1994 
كان احل��رم االإبراهيمي ال�سريف على 
موعد م��ع واحدة من جمازر االحتالل 
االأرا�س��ي  يف  واملتنقل��ة  املتك��ررة 
امل�ستوط��ن  ق��ام  حي��ث  الفل�سطيني��ة 
االإرهابي باروخ غولد�ستاين وبتغطية 
االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  جن��ود  م��ن 
باإط��الق النار على امل�سل��ني يف امل�سجد 
ال�س��الة  اأدائه��م  اأثن��اء  االإبراهيم��ي 
فج��ر ي��وم اجلمع��ة يف �سه��ر رم�س��ان 
االأمر الذي اأدى اىل ارتقاء 29 م�سليًا 
منه��م    150 اإ�ساب��ة  و  االأق��ل،  عل��ى 
قب��ل اأن ينق���س عليه م�سل��ون اآخرون 

ويقتلوه.
جن��ود  ق��ام  املذبح��ة  تنفي��ذ  وعن��د 
احل��رم  يف  املتواج��دون  االحت��الل 
باإغالق اأب��واب امل�سجد ملنع امل�سلني من 
اله��رب، كما منع��وا القادمني من خارج 
احل��رم للو�س��ول اإىل �ساحت��ه الإنق��اذ 
اجلرح��ى، ويف وق��ت الح��ق ا�ست�سه��د 
االحت��الل  جن��ود  بر�سا���س  اآخ��رون 
خ��ارج امل�سجد واأثن��اء ت�سييع جنازات 
ال�سه��داء م��ا رف��ع جمموعه��م اإىل 50 
29 منه��م ا�ست�سه��دوا داخ��ل  �سهي��دا، 

امل�سجد.
 ويف الي��وم نف�س��ه ت�ساع��د التوت��ر يف 
مدين��ة اخللي��ل وقراه��ا وكاف��ة املدن 
الفل�سطيني��ة وق��د بلغ ع��دد ال�سهداء 
الذي��ن �سقط��وا نتيج��ة امل�سادم��ات مع 

جنود االحتالل اإىل )60( �سهيدًا.
احل��رم  االحت��الل  ق��وات  واأغلق��ت 
مل��دة  القدمي��ة  والبل��دة  االإبراهيم��ي 
�ست��ة اأ�سهر كاملة بدع��وى التحقيق يف 
اجلرمي��ة، و�سّكل��ت وم��ن ط��رف واحد 
جلن��ة '�سمغ��ار'، للتحقي��ق يف املج��زرة 
واأ�سبابه��ا'، وخرج��ت اللجنة يف حينه 
بع��دة تو�سي��ات، منه��ا تق�سي��م احلرم 
وفر�س��ت  ق�سم��ني،  اإىل  االإبراهيم��ي 
حي��اة  عل��ى  �سعب��ا  احتاللي��ا  واقع��ا 
املواطن��ني يف البلدة القدمية، وو�سعت 
احل��رم،  عل��ى  امل�س��ددة  احلرا�س��ات 
ال�سي��ادة  يف  احل��ق  اليه��ود  واأعط��ت 
عل��ى اجل��زء االأكر منه- ح��وايل 60 
% به��دف تهوي��ده واال�ستيالء عليه، 
وتك��رر من��ع االحت��الل رف��ع االآذان يف 

احلرم االإبراهيمي مرات عديدة.
وي�س��م الق�س��م املغت�س��ب م��ن احل��رم: 
مقامات وقب��ور اأنبياء، منها قر �سيدنا 
يعق��وب وزوجته، وقر �سيدنا اإبراهيم 
وزوجت��ه �س��ارة، وق��ر �سيدن��ا يو�سف، 
اإ�ساف��ة اإىل �سحن احلرم وهي املنطقة 

املك�سوفة فيه.
كم��ا و�سع��ت �سلطات االحت��الل بعدها 
كامريات وبوابات اإلكرتونية على كافة 
املداخل، واأغلقت معظم الطرق املوؤدية 
اإليه يف وجه امل�سلمني، با�ستثناء بوابة 
واحدة عليها اإجراءات اأمنية م�سددة، 
احل�سب��ة،  �س��وق  اإغ��الق  اإىل  اإ�ساف��ة 
و�سارع��ي  و�ساه��ني،  اخللي��ل،  وخ��اين 
ال�سه��داء وال�سهلة، وبه��ذه االإجراءات 
ف�سل��ت املدين��ة والبل��دة القدمي��ة عن 

حميطها.
االإج��راءات  االحت��الل  جن��ود  وع��زز 
االأمني��ة عل��ى مدخ��ل احل��رم، حي��ث 
توج��د بواب��ة اإلكرتوني��ة، وم��ا ي�سمى 
ببوابة القف�س، ونق��اط املراقبة على 
م�ساح��ة  ه��ذا يف  االأ�س��راف، كل  ب��اب 
ال تزي��د عن 200 م��رت مرب��ع، اإ�سافة 
اإىل و�س��ع 26 كام��ريا داخ��ل احل��رم، 
�س��وت  وجم�س��ات  كا�سف��ة  واإ�س��اءات 
الط��رق،  جمي��ع  واإغ��الق  و�س��ورة، 
حت��ت  واح��دة  طري��ق  با�ستثن��اء 
ال�سيط��رة االإ�سرائيلية. واأو�ست جلنة 
احل��رم  بفت��ح  االإ�سرائيلي��ة،  '�سمغ��ار' 
كام��ال )10 اأيام( للم�سلم��ني يف ال�سنة 
فقط، وكذل��ك فتحه كامال اأمام اليهود 

)10 اأيام(.

شهود على المجزرة
ح�سن��ي الرجبي يروى ما حدث يف تلك 

الليل��ة فيق��ول :" ليل��ه املج��زرة جئت 
اأن��ا واأوالدي ل�س��الة الفج��ر وف��ى ليله 
اجلمعة املبارك��ة واأثن��اء ال�سجود واإذ 
بدخ��ول جولد�ستاي��ن واثن��ني اآخرين 
حيث  قام��وا باإطفاء االأن��وار، ظننا يف 
بادئ االم��ر ان اطالق النار ياأتي �سمن 
احتفاله��م بعي��د امل�ساخ��ر ولي���س على 

امل�سلني"
وي�سي��ف :" لقد كان اط��الق النار على 
امل�سل��ني م��ن قب��ل ثالث��ة واح��د مع��ه 
�سنط��ة حتت��وى على الذخ��رية الأ�ساب 
بي��دي بطلقت��ني واحدة من ن��وع دمدم 
وجاءتن��ي باملف�سل واأكل��ت حوايل 17 
�سم من العظم  واالأخرى عادية  الأمكث 
عل��ى اأثرها حوايل 11 �سهر يف املدينة 
اأن اجلرح��ى  ب��االأردن الفت��ا  الطبي��ة 

باملئات 200 ل300 واحد " .
اإم��ام  اإدري���س  ع��ادل  احل��اج  ع��ن  اأم��ا 
ال�س��الة ليل��ة املج��زرة  و�سقي��ق اح��د 
�سهدائها وه��و �سليم اإدري���س فيقول :" 
دخل��ت اأنا واخى ال�سهي��د واأخي الثاين  
النت�س��ة  وق��ام  ب��دران  اأخت��ي  وزوج 
باإقام��ة ال�سالة افتتحناه��ا بالفاحتة 
و�س��ورة ال�سج��دة واإذ بامل�ستوط��ن يل��ق 
نريانه عل��ى الرك��ع ال�سج��ود مب�ساندة 
من قوات  االحتالل التي كانت بدورها 
تطل��ق الن��ريان  على من ه��م باخلارج "   
ي�سيف :" لق��د كان اأخي �سليم يقف يف 
ال�س��ف ال�ساد�س اأو ال�ساب��ع التفت اإىل 
امل�ستوطن احلاقد فاأ�سيب بفكه لتخرج 

الر�سا�سة  من راأ�سه وفى كتفه"
وتابع :"  امل�سايقات من قبل االحتالل 
م��ع امل�سل��ني ب��داأت �سيئ��ا ف�سيئ��ا حتى 
ان��وا قبل املجزرة وف��ى �سالة الرتاويح 

هددوا امل�سلني باأنكم �سرتون غدا .
اأم��ا ع��ن عائ��د املحت�سب فق��ال :" على 
الرغ��م من تقادم ال�سنني ما زال اجلرح 
مفتوحا وما زالت اإ�سابتي تروى ىل فى 
كل ي��وم اأحداث تلك املج��زرة الدامية 
، فبينم��ا كن��ا ن�سل��ى الفجر وف��ى �سهر 
رم�س��ان املب��ارك اأطلق��ت �سوبنا زخات 
م��ن الر�سا���س املتوا�س��ل االأم��ر ال��ذي 
اأدى اإىل ا�سابتى بقدمي والع�سرات من 

امل�سلني وارتقاء اآخرين  "
واأ�س��اف :" مل يقت�س��ر االأمر عند ذلك 
احلد ب��ل اأو�سد االحت��الل االأبواب يف 
وجهن��ا بهدف القت��ل حتى واإن مل نقتل 
مبا�س��ره وتركن��ا نن��زف اأن��ا وامل�سابني 
اإىل اأن جاء بعد وقت طويل احد وقام 
بحمل��ي  لتقدمي االإ�سعاف��ات يل واإنقاذ 

حياتي  "
ب��دوره، ع��ر ال�ساه��د موؤم��ن وزوز عما 
راآه ليله املجزرة بان الو�سف يعجز عن 
نقل ب�ساعة احلدث فيقول  :" لقد كنت 
حينه��ا ابلغ من العم��ر قرابة 17 عاما 
، لق��د كان��ت احلواج��ز حينه��ا �سكلي��ة 
ولي�س��ت الكرتوني��ة، فكنت كلم��ا اأردت 
االإبراهيمي��ة  املنطق��ة  اإىل  الدخ��ول 
وخا�س��ة خ��الل �سه��ر رم�س��ان املبارك 
تدخ��ل على ثكن��ه ع�سكري��ة من كرثة 

اجلنود املتواجدين هناك"
وي�سيف :" امل�سهد ال يو�سف فقد كنت 
معت��اد على الوق��وف يف مكان ل��و اأنني 
وقف��ت فيه يف تلك الليلة لكنت مع من 
ارتق��وا �سه��داء ولكن الق��در مل ي�ساء 
فق��د ن��ادين �سدي��ق يل فكن��ت خل��ف 
احل�س��رة وق��د راأي��ت امل�سه��د ومطل��ق 
الن��ار ب��اأم عين��ي وجاءتن��ي اجل��راأة 
لروؤيت��ه وق��د كان��ت تلك النظ��رة قد 

تكون االأخرية"
وتاب��ع :" كان امل�سه��د دام��ي ال ميك��ن 
اأن تن�س��اه م��ا حييت حي��ث االأ�سدقاء 
واالأق��ارب واجل��ريان حت��ى اأن احدهم 
طلب منى ماء قبل اأن يرتقى �سهيدا ".

تبعات المجزرة مستمرة
م��ن جانب��ه، ب��ني امل��وؤذن �سبح��ي اأبو 
�سبيح ما يعانيه امل�سلني واأهل اخلليل 
وق��وع  بع��د  ت�سدي��دات فر�س��ت  م��ن 
املنطق��ة  ح��ال   ": فيق��ول  املج��زرة 
الراه��ن  وقتن��ا  يف  االإبراهيمي��ة 
حواج��ز ع�سكري��ة �سهيوني��ة حتيط 
ب��ه م��ن كل جان��ب فمن خ��الل بوابة 
حدي��ده فق��ط ي�سم��ح للفل�سطيني��ني 
بدخول احلرم االإبراهيمي واملنطقة 
املحيط��ة ب��ه، حي��ث تغل��ق يف مت��ام 
ال�ساع��ة التا�سع��ة لياًل ويع��اد فتحها 
عن��د �س��الة الفج��ر وبعد اإج��راءات 
تفتي���س وتدقي��ق يدخ��ل امل�سلى من 
الت��ي  اال�سحاقي��ة  احل�س��رة  خ��الل 
ت�س��م مق��ام النب��ي ا�سح��اق وزوجت��ه 

رفقه "
وي�سي��ف :" بينم��ا ا�ستول��ت اإ�سرائي��ل 
م��ن  كل  عل��ى  احل��رم  جم��زرة  بع��د 
احل�سرة االإبراهيمية التي ت�سم مقام 
واحل�س��رة  وزوجت��ه  اإبراهي��م  النب��ي 
والعن��ر  واليو�سفي��ة  اليعقوبي��ة 
وال�سحن��ة ، الفت��ًا اأن ميي��ز احل�س��رة 
اال�سحاقي��ة منر �س��الح الدين والذي 
عندم��ا  عام��ا   950 العم��ر  م��ن  يبل��غ 
ح��رر امل�سج��د االأق�س��ى م��ن ال�سليبني 
فو�سع احدهما هنا واالأخر يف امل�سجد 

االأق�سى ".
اإىل  يحت��اج  امل��وؤذن  و�س��ول  اأن  واأك��د 
اإذن م��ن قب��ل االحت��الل حت��ى ي�سم��ح 
االحتالل للموؤذن بالدخول اإىل غرفة 
االآذان الواقع��ه ف��ى اجل��زء املغت�س��ب 
التاب��ع لل�سيط��رة االإ�سرائيلي��ة  وف��ى 
ممن��وع  يقول��وا  االأحي��ان  م��ن  كث��ري 
الدخ��ول م��ا يف ت�سري��ح اأو اإذن بحيث 
مين��ع املوؤذن م��ن رف��ع اأذان 50 فري�سه 
منها يف اأيام ال�سبت واالأعياد اليهودية 
.   ُذك��ر اأن املج��رم ب��اروخ غولد�ستاين 
ال��ذي كان يبل��غ من العم��ر )42 عاما( 
م��ن  يع��د  املج��زرة  ارتكاب��ه  عندم��ا 
الديني��ة، وق��د  موؤ�س�س��ي حرك��ة كاخ 
قدم م��ن الواليات املتح��دة االأمريكية 
م�ستوطن��ة  يف  و�سك��ن   )1980 )ع��ام 
اأرا�س��ي  عل��ى  املقام��ة  اأرب��ع'  'كري��ات 

مدينة اخلليل .

في ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي الـ23  .. الخليل مازالت تنزف
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 تهمته اأنه �سحف��ي يحاول اأن ينقل احلقيقة 
كم��ا هي، لكن م�س��ريه كان يف ال�سجون ، لي�ست 
�سج��ون االحت��الل "لالأ�سف"، لك��ن يف �سجون 
اأبن��اء جلدتن��ا م��ن اأجه��زة االأم��ن التابع��ة 

لل�سلطة الفل�سطينية .
ال�ساع��ي بع��د االإف��راج عن��ه، اأك��د "لوكال��ة 
ال��راأي"، اأنه تعر�س لظ��روف اعتقال قا�سية 
ج��دا، وتعر�سه لل�س��رب وال�سبح م��دة 3 اأيام 
متتالي��ة، باالإ�ساف��ة اإىل تقيي��د يدي��ه م��ن 
اخلل��ف ورفع��ه بوا�سط��ة �سال�س��ل حديدي��ة 

بالهواء ليبقى معلقا لعدة اأيام متوا�سلة.
ويتاب��ع "مت و�سعي داخل زنزانة انفرادية ال 
يوجد به��ا فرا�س وال غطاء لين��ال ق�سًطا من 
الراح��ة بعد ج��والت التعذيب الت��ي مور�ست 
بحق��ه على م��دة 13 يوم��ا، اأو يقيه من الرد 

القار�س يف ذروة ف�سل ال�ستاء".
وي�س��ري اأن جه��از املخاب��رات ، وجه ل��ه تهمة 
م��ع  والتع��اون  الطائفي��ة  النع��رات  "اإث��ارة 
حركة حما�س يف قطاع غ��زة ،و "تلقي اأموال 
م��ن جه��ات غ��ري م�سروع��ة" ،موؤك��دا اأن��ه مل 
ي�سم��ح الأي م��ن اف��راد عائلت��ه زيارته خالل 

فرتة �سجنه".
وي�سي��ف اأن ق��رار االف��راج جاء بع��د عر�سه 

عل��ى حمكم��ة طولك��رم الت��ي ق�س��ت بحب�سه 
ثالثة اأ�سهر بالته��م املذكورة ما حذا بعائلته 

دفع غرامه ماليه مقابل اطالق �سراحه .
اأم��اين عبدالكرمي اجلندب زوج��ة ال�سحفي 
�سامي ال�ساعي حاولت اأن ت�سرد ماجرى خالل 
فرتة غياب��ه الق�سرية "لوكالة الراأي"  حيث 
قال��ت " جهاز املخابرات العامة اعتقل زوجي 
بعد ا�ستدعائه للمقابلة يوم اخلمي�س املوافق 
، و بق��ي رهن االعتقال �سبعة   2/2/2017
اأيام بحجة ا�ستكمال اإجراءات التحقيق معه 

الذي بقي �سريا ".
وت�سي��ف اجلن��دب " مت ترحيل��ه بع��د ذل��ك 
من مدين��ة طولكرم اىل مدني��ة اريحا ب�سكل 
مفاج��ئ ودون تبليغنا ب�س��كل ر�سمي ،بالرغم 
من وجود قرار باالإفراج عنه من قبل الق�ساء 

."
اجلندب عا�ست حياة �سعبة ب�سبب البعد عن 
زوجها املري�س باالأع�س��اب ومر�س ال�سقيقة، 
يحت��اج  اأطف��ال  اأربع��ة  خلف��ه  ت��رك  حي��ث 
اأحده��م اي�سا لع��الج ومتابعة طبي��ة م�ستمر 

ب�سبب معاناته من ق�سور يف عمل الكلى .
وال متلك زوجة ال�سحفي �سامي ال�ساعي �سوى 
اأن ت�سكر اهلل اوال، ثم لكل اللذين وقفوا اىل 

جانب زوجها خالل فرتة �سجنه املريرة .
وعم��وم  وال�سحفي��ة  والنقاب��ات  االأج�س��ام 
ببال��غ  تتاب��ع  غ��زة  قط��اع  يف  ال�سحفي��ني 
واأجهزته��ا  ال�سلط��ة  ا�ستم��رار  اخلط��ورة 
االمنية يف مالحق��ة ال�سحفيني واالإعالميني 
والت�سيي��ق عليهم ب��ل واعتقالهم حتت حجج 

اأمنية واهية .
�سال��ح امل�س��ري مدي��ر وكال��ة فل�سط��ني اليوم 
االإخباري��ة ، اعت��ر يف حدي��ث م��ع "وكال��ة 
ال��راأي" اأن��ه م��ن املخج��ل اأن يت��م املطالب��ة 
باالإفراج عن 23 معتقال يف �سجون االحتالل، 
وبالتوازي مع ذلك يتم مطالبة اأجهزة االأمن 
الفل�سطيني��ة يف ال�سفة االف��راج عن الزميل 
ال�سحف��ي �سامي ال�ساعي ،ال��ذي يتعر�س لكل 
اأ�س��كال التعذيب خالل ع�سري��ن يوما ق�ساها 

داخل هذه ال�سجون .
وق��ال امل�س��ري "من املعي��ب اأن يبق��ى �سحفي 
واح��د يف �سجون ال�سلطة عل��ى خلفية العمل 
ال�سحف��ي  واب��داء ال��راأي يف ق�ساي��ا ال ت��رق 
حت��ى  اأو  مناق�سته��ا  يت��م  ان  للبع���س  كث��ريا 

ت�سليط ال�سوء عليها " .
واتهم امل�س��ري نقابة ال�سحفي��ني بالتقاع�س 
ب��ل  ال�سحفي��ني  حماي��ة  يف  دوره��ا  ع��ن 

واال�سطف��اف اىل جان��ب الرواي��ة الر�سمي��ة 
،وكاأنه��ا ت��رر الظ��روف ال�سيئة الت��ي عا�سها 

ال�ساعي داخل �سجن اريحا .
التجم��ع االإعالمي من جانب��ه راأى يف اعتقال 
وغ��ري  جدي��د  انته��اك  "ال�ساع��ي"  الزمي��ل 
مرر للحري��ات االإعالمية من قب��ل االأجهزة 
دوم��ا  حت��اول  الت��ي  الفل�سطيني��ة،  االأمني��ة 
تعكري االأج��واء الداخلية من خالل ت�ساوقها 
املف�سوح م��ع اإجراءات وممار�س��ات االحتالل 
امل�ستم��رة  مالحقته��ا  ع��ر  �سعبن��ا  بح��ق 

لل�سحفيني والن�سطاء واملقاومني.
اعت��رت  الفل�سطين��ي  ال�سحف��ي  كتل��ة  اأم��ا 
املحتل��ة  بال�سف��ة  ال�سلط��ة  اأم��ن  اعتق��ال 
االأخ��الق  ع��ن  خروج��ا  ال�ساع��ي  لل�سحف��ي 
اال�ستعب��اد  ل�سيا�س��ة  وتنفي��ذا  والقي��م 

االحتاللية بحق جنود ال�سلطة الرابعة .
 الكتل��ة اأ�ساف��ت يف بيانه��ا "اإن م��ا و�س��ل م��ن 
تعر���س ال�ساعي لتعذيب �سدي��د داخل �سجن 
اأريح��ا ميثل قم��ة النذالة الوطني��ة، ويوؤكد 
ا�ستم��رار غي��اب االأخالق والقي��م يف التعامل 
م��ع ال�سحف��ي الفل�سطين��ي ال��ذي يحم��ل هم 
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة ويداف��ع عنه��ا بقلمه 

وعد�سته".

اعتقال الصحفيين بالضفة...
تكميم لألفواه بذريعة تجاوز القانون

غزة - الراأي – ب�سام العطار:
وتقيي��د  االأف��واه  تكمي��م  �سيا�سي��ة 
احلريات االإعالمية، وم�سل�سل ا�ستهداف 
واالإعالمي��ني،  ال�سحفي��ني  ومالحق��ة 
الذي��ن يتعر�س��ون با�ستم��رار لالعتقال 

زل��ت  ،م��ا  جدي��دة  قدمي��ة  ،�سيا�سي��ة 
تتم�سك بها اجه��زة االأمن الفل�سطينية 
ح��راك  اأي  دون  الغربي��ة،  بال�سف��ة 
وا�س��ح من قب��ل نقاب��ة ال�سحفيني التي 
م��ن املفرت���س اأن تك��ون يف املقدم��ة يف 

الدف��اع ع��ن كام��ل حق��وق ال�سحفي��ني 
وممار�سة عملهم بكل حرية . ال�سحفي 
�سامي ال�ساعي مرا�س��ل تلفزيون الفجر 
طولك��رم،  مبدين��ة  املحل��ي  اجلدي��د 

ال�سحية اجلديدة ولي�ست االأخرية .



 الخميس  30 جمادي االولى  1438هــ  /27 فبراير - شباط  2017م
MONDAY - 27 FEBRUARY 2017

تقارير

04A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

غزة- الراأي- فوؤاد ال�سلطان
عندم��ا يتحول العم��ل اىل متعة، ورغب��ة يف العطاء، 
وتفاني��ا يف البذل، فانك تتحدث عن �سخ�سية تعلمت 

من احلياة اأن ال�سعادة تكمن يف خدمة االآخرين .
العمي��د زه��ري �ساه��ني انتظ��م مبك��را للعم��ل يف �سلك 
ال�سرط��ة، وتنق��ل يف العديد من املنا�س��ب، كان يف كل 
منه��ا مثاال لل�سابط امللتزم، اخل��دوم، املعطاء، العامل 

دوما على م�سلحة الوطن واملواطن معا.
العميد �ساهني الذي ي�سغل اليوم من�سب م�ساعد مدير 
ال�سرطة الفل�سطينية لالإدارات املتخ�س�سة، يوؤكد اأن 
االإدارات الت��ي ي�س��رف عليها لها دورا ب��ارزا يف العمل 
ال�سرطي، مو�سحا اأنها ت�س��م اأربع اإدارات هي االإدارة 
اأم��ن اجلامع��ات  العام��ة ل�سرط��ة البلدي��ات، واإدارة 

،واإدارة *�سرطة املعابر ،و وال�سرطة الق�سائية. 
و يعت��ر العمي��د �ساه��ني اأن خدم��ة النا���س والعم��ل 
عل��ى م�ساحلهم اأثرت كث��ريا يف �سخ�سيته، واأن العمل 
ال�سرط��ي �ساه��م يف �سقله��ا بال�س��كل االأمث��ل، حت��ى 
ب��ات الي��وم اأكرث تفهم��ا الحتياجات النا���س، متلم�سا 
وتذليله��ا،  حله��ا  عل��ى  عام��ال  وهمومه��م،  مل�ساكله��م 

وامل�ساهمة يف اأداء دوره بفعالية اكر .
ع��ن نظرته للعم��ل ال�سرطي يق��ول العميد *�ساهني: 
" العمل ال�سرطي هو العمل الذي يولد اأكر م�ساحة 
لالحت��كاك باملواطن��ني، وبخ��الف ال�س��ورة النمطية 
يف الوط��ن العرب��ي حاولن��ا ومن��ذ بداي��ة عملن��ا اأن 
يك��ون جهاز ال�سرط��ة على عالقة طيبة م��ع املواطن 
الب�سي��ط، واثبات اأن ال�سرط��ة وجدت الأجل خدمته 
وللعم��ل على راحت��ه، ودورها الرئي���س ياأتي *الإنفاذ 
القان��ون وب�سط االأمن، و�سب��ط احلالة االأمنية، وكل 

هذه االأمور ت�سب يف م�سلحة املواطن".
ويتاب��ع �ساه��ني :" غ��ري اأن ال�سعوبات الت��ي واجهتنا 
خالل �سنوات احل�سار كانت يف كثري من االأوقات اكر 
م��ن اأن حتتمل ول��وال توفيق م��ن اهلل، وعزمية رجال 
ال�س��رط ل��كان احل��ال عل��ى غ��ري ما ه��و علي��ه اليوم، 
ومتكن��ا بف�سل اهلل من الو�سول اىل اأهدافنا يف فر�س 
االأمن وب�س��ط القانون، واحلفاظ على عالقات طيبة 

مع املواطنني " .

اأم��ا ع��ن االإدارات الت��ي ي�س��رف عليه��ا يب��ني العمي��د 
�ساه��ني اأنه��ا *اإدارات مهمة وفاعلة وله��ا دور بارز يف 
عمل ال�سرطة، فاملعابر تع��د الرئة التي يتنف�س منها 
ال�سع��ب، حي��ث كن��ت بف�س��ل اهلل اأول من اأ�س���س نواة 
الإدارة مع��ر رفح ع��ام 2007، وبداأنا بثالثة �سباط 
وانته��ى االأم��ر اىل اإدارة قوي��ة ومتما�سك��ة وممي��زة 

*اىل هذا *اليوم.
*ككل  االإدارات  عل��ى  االإ�س��راف  اأن  �ساه��ني  وي�س��ري 
يتطل��ب جه��دا اإ�سافي��ا، حي��ث ت�س��رف اإدارة املعاب��ر 
عل��ى ثالث��ة م��ن املعاب��ر اثن��ني خم�س�س��ني لالأف��راد 
وواح��د للب�سائع، ه��ي معر بيت حان��ون �سمال قطاع 
غزة، وي�سم��ح بدخول وخروج املواطنني اىل اأرا�سينا 
املحتل��ة عام 48 وبالعك�س، ومع��ر رفح الذي يربطنا 
بال�سقيق��ة م�س��ر، ومع��ر ك��رم اأب��و �س��امل التج��اري 

املخ�س�س لدخول الب�سائع.
وتعت��ر �سرطة البلديات هي ثاين االإدارات التي تقع 
حت��ت م�سوؤولي��ة *العمي��د �ساه��ني، وعنه��ا *يتحدث 
الل��واء �ساه��ني *"تتكب��د ه��ذه االإدارة مه��ام كب��رية 

وتق��وم بعم��ل �ساق، فه��ي ردي��ف الإدارة امل��رور، حيث 
*تخت���س بتنظيم االأ�س��واق، واإزالة املب��اين، وتوزيع 

بالغات بالتعاون مع البلديات. 
*يو�س��ح  الع�سوائي��ة  بالب�سط��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
العميد*�ساه��ني نح��ن مع تو�سي��ع الرزق عل��ى النا�س 
لك��ن دومنا ت�سويه ال�س��ورة اجلمالية الأبن��اء �سعبنا، 
م�سيفًا نحن ن�سري على قاعدة ال �سرر وال �سرار لذلك 
حاولن��ا اإيجاد اأ�س��واق بديلة، لكن التج��ار ال�سغار اإن 
ج��از لن��ا الو�سف يري��دون اأن يكون��وا يف مناطق اأكرث 
تفاعاًل مع امل�سرتين لذلك يلجاأون اإىل هذه الب�سطات 

الع�سوائية.
ون��وه اإىل اأن �سرط��ة البلدي��ات حت��اول بالتع��اون مع 
وزارة احلك��م املحل��ي وبلدي��ة غ��زة وجلن��ة التج��ار 
املتواج��دة يف االأ�س��واق اإيجاد اأماكن بديل��ة منا�سبة 
له��م، الفت��ا اإىل اأن هناك اأكرث من جه��ة رقابية تقوم 
با�ستقبال �سكاوي املواطنني منها مفت�س عام ال�سرطة 
،مكت��ب اأم��ن ال�سرطة، مكت��ب املراقب الع��ام، وديوان 

املظامل . 

واأ�سار العميد �ساهني اىل اأن مهام ال�سرطة الق�سائية 
املب��اين  باالإ�س��راف عل��ى حرا�س��ة  ميك��ن تلخ�سيه��ا 
الق�سائي��ة وال�سرعية، باالإ�سافة اىل ف��روع النيابة 
العام��ة يف حمافظ��ات القط��اع، وتاأمينها م��ن الداخل 
الق�س��اة  وحماي��ة  ال�ساع��ة،  م��دار  عل��ى  واخل��ارج 
واملحامني واأع�ساء النيابة اأثناء تاأدية عملهم داخل 

تلك املحاكم.
اإدارة  داخ��ل  تعم��ل  اأق�س��ام  ع��دة  اىل  باالإ�ساف��ة 
ال�سرط��ة الق�سائية لكل منها اخت�سا�ساتها املتنوعة، 
ترحي��ل  مبتابع��ة  املعن��ي  الرتحي��الت  ق�س��م  ومنه��ا 
املتهمني م��ن واىل النيابة العامة واملحاكم، وتاأمينهم 
قبل موعد اجلل�سات وما يتطلبه *ذلك من تن�سيق مع 

�سرطة املراكز واالإدارة العامة لالإ�سالح والتاأهيل.
غ��ري اأن العميد*�ساهني يوؤكد اأن العبء االأكر داخل 
ه��ذه االإدارة يق��ع عل��ى عات��ق ق�س��م التنفي��ذ املكلف 
مبتابع��ة تنفي��ذ كاف��ة االأح��كام الق�سائي��ة، �س��واء 
النظامي��ة اأو ال�سرعي��ة منه��ا، �سواء تبلي��غ القرارات 
واملذك��رات ال�س��ادرة ع��ن الق�س��اء ب�سقي��ه النظامي 
وال�سرع��ي، وه��ذا العمل يتطل��ب جهد كب��ري لتطبيق 
اأح��كام الق�ساء واإنفاذه��ا، ومواجه��ة كل العقبات يف 
�سبي��ل اإر�ساء قواعد القان��ون، مو�سحا اأن هذا الق�سم 
وح��ده يق��وم باآالف امله��ام �سنوي��ا، م�ستعينا ب��اإدارات 
خمتلف��ة م��ن ال�سرطة ت�سان��ده وتنا�س��ب املهمة التي 

يقوم بتنفيذها.
العمي��د  يتح��دث  ح�سا�سي��ة،  االإدارات  اأك��رث  وع��ن 
*�ساه��ني عن اإدارة امن اجلامعات، والتي لها احتكاك 
مبا�س��ر مع اإدارات وطلب��ة واأ�ساتذة اجلامعات، منوها 
اىل اأن التعام��ل م��ع اجلامعات اأم��ر يف غاية االأهمية 
كالدول��ة  فه��ي  اجتماع��ي  بع��د  فله��ا  واحل�سا�سي��ة، 
امل�ستقل��ة ت�س��م ب��ني جنباتها ما يق��در60 األف طالب 
وطالب��ة، وه��ذا ع��دد �سخ��م يج��ب متابعت��ه اأمني��ًا 

واأخالقيًا واأكادمييًا.
مو�سح��ًا اأن هن��اك تعليم��ات وا�سحة باأن��ه مينع منعًا 
بات��ًا التدخ��ل يف خ�سو�سي��ة اجلامعة واآلي��ة عملها، 
حي��ث يتم التعامل مع ال�سك��وى خارج احلرم اجلامعي 

بتحويلها اإىل جهة االخت�سا�س.

غزة- الراأي
اأ�س��اد النائب العام د ا�سماعي��ل جر، بتقدم 
املباح��ث العام��ة مبالحق��ة اجلرمي��ة قب��ل 
واإلق��اء  له��ا  املخطط��ني  ور�سده��ا  وقوعه��ا 
القب���س عليه��م، ف�س��اًل ع��ن انه��اء غالبي��ة 
الق�ساي��ا الت��ي قي��دت �س��د جمه��ول، وبي��ان 
احلقيق��ة واإزال��ة الغمو���س والق��اء القب�س 

على املجرمني.
 ج��اء ذل��ك، خ��الل اجتماع��ه بقائ��د ع��ام 
ال�سرط��ة الفل�سطينية اللواء تي�سري البط�س 
ح�س��ام  العمي��د  العام��ة  املباح��ث  ومدي��ر 
�سه��وان.  وثم��ن امل�ست�سار ج��ر،  على اجلهود 
الت��ي تبذله��ا قي��ادة ال�سرط��ة م��ن التن�سيق 
والتعاون املتوا�سل يف مالحقة اجلرمية على 

مدار ال�ساعة بكافة اأجهزتها
 ب��دوره، اأك��د الل��واء تي�س��ري البط���س عل��ى 
الفل�سطيني��ة  ال�سرط��ة  ا�ستجاب��ة  �سرع��ة 
وت�سخ��ري كافة طاقاته��ا وطواقمها ملالحقة 

للعدال��ة  مرتكبيه��ا  وتق��دمي  اجلرمي��ة 
االإدارات  لكاف��ة  التعليم��ات  وا�س��داره 
ال�سلط��ة  ركن��ي  م��ع  التع��اون  ال�سرطي��ة 
الق�سائي��ة النيابة واملحاك��م الإحقاق احلق 
ون�س��رة املظل��وم و�سي��ادة القان��ون وتطبيق 

العدالة على اجلميع .
وب��ني العمي��د ح�س��ام �سهوان مدي��ر املباحث 
العام��ة، متك��ن اإدارت��ه  يف الف��رتة االأخ��رية 
لتحقي��ق االجنازات عل��ى امل�ست��وى امليداين 
ومالحقته��م  املجرم��ني  وجل��م  واالأمن��ي 
قب��ل تنفيذه��م لعملي��ات ال�سطو م��ن منازل 

وممتلكات املواطنني.
الفني��ة  امل�س��ادر  متابع��ة  ذل��ك، ايل  وع��زا 
للمباح��ث العام��ة الت��ي تعم��ل عل��ى م��دار 
ال�ساع��ة ملالحق��ة امل�سبوه��ني م��ن اأ�سح��اب 
املحال التجارية وامل�سيئني لو�سائل االأجهزة 
االلكرتوني��ة مبالحقته��م وردعه��م عن ن�سر 

الرذيلة يف املجتمع الفل�سطيني املحافظ .

العميد زهير شاهين : نتحدى كل المصاعب 
من أجل خدمة المواطنين

النائب العام يشيد بدور الشرطة والمباحث 
في كشف خيوط الجريمة
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فالعدي��د م��ن اأهايل قط��اع غ��زة خيبهم 
الق�س��ف االإ�سرائيل��ي واآخري��ن غيبته��م 
ال�سج��ون، فما كان من ذويهم اإال اأن ياأدوا 

عنهم فري�سة احلج.

المحكوميات العالية
جمعي��ة الريا���س اأطلق��ت م�س��روع ح��ج 
يف  الفل�سطيني��ني  االأ�س��رى  ع��ن  الب��دل 
�سج��ون االحت��الل االإ�سرائيل��ي، وي�سمل 
املحكومي��ات  ذوي  االأ�س��رى  امل�س��روع 

العالية واملوؤبدات.
وق��ال د. ريا���س �ساه��ني رئي���س جمل���س 
اإدارة اجلمعي��ة "اإن امل�سروع يهدف لدعم 
االحت��الل،  �سج��ون  يف  االأ�س��رى  �سم��ود 
واإي�س��ال ر�سال��ة اأم��ل وتثبي��ت له��م م��ن 

االأمة جمعاء".
وب��ني �ساهني اأن امل�سروع ط��رح للم�ساركة 
يف جمي��ع ال��دول العربي��ة واالإ�سالمي��ة، 
والعزل��ة  احل�س��ار  حال��ة  ك�س��ر  بغي��ة 
املفرو�س��ة عل��ى االأ�س��رى الفل�سطيني��ني 
وخط��وة ال�ستع��ادة زخم ال�س��ارع العربي 
واالإ�سالم��ي نح��و الق�سي��ة الفل�سطيني��ة 
عموم��ًا وق�سي��ة االأ�س��رى القابعني خلف 

ق�سبان املحتل ب�سكل خا�س.
وع��ن اآلي��ة امل�سارك��ة، اأو�س��ح �ساه��ني اأن 
اجلمعية اأعدت منوذجًا ن�سر على موقعها 
االط��الع  للراغب��ني  ميك��ن  االإلك��رتوين 
عل��ى كاف��ة معلوم��ات االأ�س��رى واختي��ار 
اأداء فري�س��ة  ي��ود  ال��ذي  االأ�س��ري  ا�س��م 
احل��ج نيابة عنه، حي��ث �ستقوم اجلمعية 
واإبالغه��م  االأ�س��ري  ذوي  م��ع  بالتوا�س��ل 

بكافة التفا�سيل حول امل�ساركة.

مشروع سنوي
اأم��ا نائ��ب رئي���س جمل���س اإدارة جمعي��ة 
مك��ة اخلريي��ة فق��ال اإن اجلمعي��ة تنفذ 
بالتع��اون  الب��دل  ح��ج  م�س��روع  �سنوي��ًا 

م��ع وزارة االأوق��اف وال�س��وؤون الديني��ة 
ال�سرع��ي  العل��م  طلب��ة  م��ع  وبالتن�سي��ق 

بجامعة اأم القرى يف مكة املكرمة.
واأو�س��ح اأن اجلمعي��ة تنف��ذ ح��ج الب��دل 
م��ن خالله توكيل اأ�سخا���س ثقات للقيام 
ب��اأداء فري�س��ة احل��ج عم��ن فاتت��ه هذه 
الفري�س��ة بع��د توكيل اجلمعي��ة بذلك ، 

م�ستذكرًا حدي��ث ابن عبا�س ، ر�سي اهلل 
عنهما ، قال ج��اءت امراأة من خثعم عام 
حج��ة ال��وداع قالت : ي��ا ر�س��ول اهلل اإن 
فري�سة اهلل عل��ى عباده يف احلج اأدركت 
اأبي �سيًخا كب��رًيا ، ال ي�ستطيع اأن ي�ستوي 
عل��ى الراحلة ، فهل يق�س��ي عنه اأن اأحج 

عنه ؟ قال : ) نعم ( .

اأن  امل�س��روع  وي�ستطي��ع م��ن خ��الل ه��ذا 
ال�سه��داء  ع��ن  احل��ج  فري�س��ة  تق�س��ي 

واملوتى املر�سي واملمنوعني من ال�سفر.

يجوز بشروط
رئي�س جلنة االإفت��اء يف قطاع غزة ماهر 
ال�سو�س��ي اأكد اأن  اجلمعي��ات املنت�سرة يف 
قط��اع غ��زة عمله��ا �سحي��ح وال �س��ري يف 
التعام��ل معه��ا الأنه��ا تعمل وف��ق االأ�سول 
وال�س��روط املطلوبة وق��د مت التحقق من 

ذلك.
الب��دل  ح��ج  لل��راأي:"  ال�سو�س��ي  وق��ال 
يج��وز و لك��ن بع��دة �س��روط، واأوله��ا اأن 
يك��ون ال�سخ���س ال��ذي �سيح��ج ق��د ح��ّج 
ع��ن نف�س��ه �سابًقا، واأن يح��ج مبال حالل، 
وفي��ه ال�سروط م��ن اإ�سالم وبل��وغ وعقل، 
كذل��ك ي�س��رتط باأن يك��ون املن��وي احلج 
عن��ه مري�س مبر���س اأعجزه ع��ن القيام 
ي��زول  ال  �سب��ب  وج��ود  اأو  بالفري�س��ة 

كاالأ�سر اأو املوت".
ياأم��ل  ن��وع  نوع��ان،  املر���س  اأن  ويو�س��ح 
املري���س من��ه ال�سف��اء وعنده��ا ال يح��ق 
ل��ه اأن يجع��ل م��ن ين��وب عن��ه يف احل��ج، 
ومر���س ال ميك��ن اأن ي��راأ من��ه املري���س 
كال�سل��ل مث��اًل، عندها يح��ق للمري�س اأن 
يكلف م��ن ينوب عنه يف احلج، منوًها اإىل 
اأن �س��روط اال�ستطاع��ة التي تتحقق بها 
الق��درة على احل��ج، هي: املق��درة املالية، 
واملق��درة اجل�سدي��ة، واملقدرة عل��ى اأداء 

منا�سك احلج.

غزة- الراأي
اعتم��دت وزارة االت�ساالت وتكنولوجي��ا املعلومات 
وثيق��ة اآلي��ة معاجلة اأعط��ال خط��وط النفاذ وفق 
االت�س��االت  �سرك��ة  ب��ني   XDSL-BSAنظ��ام
الفل�سطيني��ة "بالت��ل" وال�س��ركات امل��زودة خلدمة 
االنرتن��ت، وتاأت��ي الوثيق��ة  �سم��ن جه��ود ال��وزارة  
املقدم��ة  االنرتن��ت  خدم��ات  م�ست��وى  لتطوي��ر 
للم�سرتك��ني و�سم��ان تقدمي ه��ذه اخلدم��ات باأعلى 
ج��ودة.    واأو�سح��ت ال��وزارة، اأن الوثيق��ة  تعم��ل 
على حتدي��د وتقليل املعدل الزمني الإ�سالح اأعطال 
وحتدي��د  تنظي��م  خ��الل  م��ن  االنرتن��ت  خط��وط 
االأدوار وامل�سوؤوليات بني �سركة االت�ساالت "بالتل" 
وال�سركات املزودة خلدمة االنرتنت ل�سمان التعاون 
والتن�سيق بني جميع االطراف ذات العالقة ملعاجلة 

.XDSL-BSA اأعطال خطوط االنرتنت بنظام
واأفادت اأنه��ا تقدم خدمة اأف�س��ل باأ�ساليب متطورة 
تق��وم على اأ�سا���س فّعال ومنظم يعتم��د على و�سائل 
احلديث��ة  التكنولوجي��ا  لو�سائ��ل  مواكب��ة  عم��ل 

ا�ستمراري��ة تق��دمي خدم��ات االنرتن��ت  و ت�سم��ن 
للم�سرتكني وحتقيق الر�سا لديهم.

وذك��رت الوزارة اأن هذه االآلية تاأتي �سمن  التكامل 
وامل�سارك��ة ب��ني املوؤ�س�س��ات وال�س��ركات العامل��ة يف 
قطاع االت�س��االت وتكنولوجيا املعلومات و مت عقد 
ع��دة ور�سات عمل بهذا اخل�سو�س �سملت نقا�سا بني 
�سركة االت�س��االت الفل�سطينية وال�سركات املزودة 
االت�س��االت  وزارة  بح�س��ور  االنرتن��ت  خلدم��ات 

وتكنولوجيا املعلومات.
واأو�س��ى احل�سور على �سرورة وجود وثيقة مكتوبة 
تو�سح الي��ة معاجلة اأعطال خطوط االنرتنت وهو 
االم��ر الذي تبنته الوزارة من خالل عقد الكثري من 
اجتماع��ات العمل والزي��ارات امليداني��ة بني جميع 
االأطراف ذات العالقة و�س��وال اإىل و�سع بنود هذه 
الوثيق��ة واعتمادها.     ذكر اأن هذه الوثيقة تعمل 
على �سم��ان حتقيق ات�ساالت وم�سار وا�سح و�سحيح 

ب��ني �سرك��ة االت�س��االت الفل�سطيني��ة وال�س��ركات 
امل��زودة خلدم��ات االنرتن��ت ي��وؤدي اىل ا�ستمرارية 
تق��دمي خدمات االنرتنت للم�سرتكني بجودة عالية 
حتق��ق ر�س��ا امل�سرتك��ني وي�سم��ن �سرع��ة معاجل��ة 

اأعطال خطوط االنرتنت.
ويتوج��ب عل��ى امل�سرتك يف حال وج��ود عطل لديه 
عل��ى خ��ط االنرتن��ت االت�س��ال عل��ى م��زود خدمة 
الف��وري  بالعم��ل  ب��دوره  �سيق��وم  ال��ذي  االنرتن��ت 
عل��ى معاجل��ة ه��ذا العط��ل يف ح��ال كان��ت امل�سكلة 
ط��رف امل��زود اأو حتويل العطل ل�سرك��ة االت�ساالت 
الفل�سطيني��ة "بالت��ل" للمعاجل��ة يف ح��ال تبني له 
اأن امل�سكل��ة ط��رف �سرك��ة االت�س��االت و�س��وال اىل 
معاجل��ة العط��ل ه��ذا    وتتي��ح ال��وزارة للم�سرتكني 
خدم��ة تق��دمي ال�س��كاوي �س��واء م��ن خ��الل املوقع 
اأو   www.mtit.gov.ps لل��وزارة  االلك��رتوين 
م��ن االت�س��ال عل��ى الرق��م املج��اين  -102-101
1800 وذلك يف حال عدم ر�ساه عن جودة و�سرعة 

اخلدمات ملقدمة.

"حج البدل" نقل ألرواح عاجزة ألم القرى إلسقاط الفريضة عنها
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

انت�س��ر يف قطاع غزة العديد من اجلمعيات 
"ح��ج  م�س��روع  اأطلق��ت  الت��ي  واملوؤ�س�س��ات 

البدل" الأداء فري�سة احلج عن االأ�سخا�س 
الغري قادرين عن اأداء هذه الفري�سة. ومن 
املع��روف اأن ح��ج البدل يكون ع��ن املري�س 

العاج��ز  ع��ن  اأو  ب��روؤه،  يرج��ى  ��ا ال  مر�سً
ببدن��ه، اأو عن املي��ت، دون الفقري والعاجز 

ب�سبب ظرف �سيا�سي اأو اأمني.

" االتصاالت" تعتمد آلية معالجة األعطال
 مع الشركات المزودة لالنترنت
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غزة- الراأي
اأ�س��درت وزارة االقت�س��اد الوطني تقرير 
االجناز ال�سنوي لعام 2016، حيث قامت 
والتخطي��ط  للدرا�س��ات  العام��ة  االدارة 
ب��ني  م��ا  تنوع��ت  ن�س��اط   88 باإجن��از 
درا�س��ات اقت�سادي��ة وتقارير وور�س عمل 

وموؤمترات علمية ووطنية.
للتج��ارة  العام��ة  االدارة  �سعي��د  وعل��ى 
اإجم��ايل ال�ساحن��ات  واملعاب��ر بل��غ ع��دد 
وع��دد  �ساحن��ة،   2137 ال�س��ادرة 
ال�ساحنات الواردة 130278 �ساحنة، يف 
حني بلغ ع��دد اأذونات اال�ست��رياد املعطاة 
الت�سدي��ر  اأذون��ات  وع��دد  اإذن،   51378
بل��غ  املعام��الت  جه��ة  وم��ن  اإذن،   200
اإجم��ايل معامالت الوكاالت 558 معاملة، 
واجم��ايل املعامالت للمعام��الت التجارية 
10556 معامل��ة، اأم��ا بالن�سب��ة ل��راءة 
االخرتاع��ات امل�سجل��ة حملي��ًا عددها 3، 
النماذج ال�سناعية امل�سجلة حمليًا عدد 3 

ومل ت�ستكمل، والدولية عدد 5.
اأما من جانب االدارة العامة لل�سركات فقد 
بل��غ عدد امللفات التجارية امل�سجلة 503، 
وعدد امللفات التجارية امل�سطوبة 3571، 
175، والتعدي��الت  وال�س��ركات امل�سجل��ة 
الت��ي متت عل��ى ال�س��ركات عدده��ا 264، 
 ،373 �سطبه��ا  مت  الت��ي  ال�س��ركات 
وال�س��ركات الت��ي مت ح��ل ا�سكالياته��ا 4، 
اأم��ا من ناحية ال�س��ركات التي مت حتويلها 
م��ن �س��ركات ت�سام��ن اإىل ذات م�سوؤولي��ة 

حمدودة بلغ عددها 1، واالخطارات التي 
مت توجيهه��ا للملف��ات التجارية لت�سويب 

و�سعها القانوين عددها 412.
هذا وق��د �سجلت وح��دة املقال��ع والرمال 
اإجمايل الكمي��ات املوف��رة للمواطنني من 

الرمال حوايل 2203125 مرت مكعب.
لل�سناع��ة  العام��ة  واأف��ادت االدارة  كم��ا 
ع��ن عم��ل فحو�س��ات �سناعي��ة وم�سادرة 
وات��الف بع���س املنتج��ات الغ��ري مطابقة 
للموا�سف��ات، حي��ث بل��غ ع��دد ال�س��كاوي 
ح�س��ر  اف��ادة  وع��دد   ،127 واملتابع��ات 
واف��ادات  وموافق��ات   ،1508 اأ�س��رار 
ترخي���س عدد 194، وع��دد 28 درا�سات 
اخط��ارات  ع��دد  وبل��غ  فني��ة،  وتقاري��ر 

 50 وع��دد   ،305 ال�سناع��ي  الرتخي���س 
رخ�س��ة   395 و  فح���س،  �سه��ادات  ا�س��ار 
ت�سغي��ل، 106 رخ�س��ة اقام��ة، وعدد 77 
حم�س��ر   65 وع��دد  ترخي���س،  زي��ارات 
م�س��ادرة وات��الف، و 38 حم�س��ر �سبط، و 
22 حم�س��ر حتف��ظ، وبلع ع��دد حما�سر 
اخ��ذ عين��ات 37، و 11 حما�س��ر اثب��ات 
حالة، وعدد 10 ا�ستدعاءات، و 12 ور�س 
عم��ل، و8 ندوات واجتماع��ات، وعدد 25 
حال��ة تعه��د، و 36 زي��ارة بغر���س تقدير 
اخل�سائر ال�سناعية، و 220 زيارة بغر�س 
الن�س��ح واالر�س��اد، و 724 زي��ارة بغر���س 
تفتي���س ومتابع��ة ورقاب��ة، وع��دد 193 
م�سان��ع،  رخ���س  جتدي��د  بغر���س  زي��ارة 

و111 زي��ارة بغر���س ترخي���س م�سان��ع 
جديدة.   يف حينه قامت حماية امل�ستهلك 
م��واد  عين��ة   2176 وحتلي��ل  بفح���س 
غذائي��ة، و 199 عين��ة م��واد كيميائي��ة 
ومنظفات، وبلغ عدد اجلوالت التفتي�سية 
زيارتها  التي متت  املن�ساآت  3212، وعدد 
 ،200 اال�ستدع��اءات  وع��دد   ،30864
خمالفات ع��دم اعالن اأ�سع��ار عدد 143، 
 841 و   ،2018 ع��دد  �سب��ط  خمالف��ات 
حم�سر حتفظ، وعدد 1463 حم�سر اخذ 
عينة، و 189 اثبات حالة، وعدد 2709 
ا�ست��الم  حم�س��ر   83 و  ات��الف،  حم�س��ر 
 109 116 حم�س��ر تعه��د، و  م��رزات، و 
حم�س��ر اف��راج.     وكم��ا ر�س��دت مديرية 

دم��غ ومراقب��ة املع��ادن الثمين��ة عن دمغ 
كيلو من   154 و  الذهب،  كيلو من   1483
الف�س��ة، باالإ�ساف��ة اإىل فح���س وحتلي��ل 
بكمي��ات  خا�س��ة  كيل��و   439 وترقي��م 
اجل��والت  ع��دد  وكان  والف�س��ة،  الذه��ب 
 1982 245 جول��ة، بواق��ع  التفتي�سي��ة 
حمل مت تفتي�س��ه، وبلغ عدد امل�سانع التي 
مت��ت زيارته��ا 37، و 27 دف��رت م�سرتيات، 
اأما عدد الرخ�س املجددة بلغ عددها 23، 
واخريًا بلغ��ت الكميات الواردة من الذهب 

والف�سة حوايل 2087 كيلو.
ويف اطار �سل�سلة االجنازات ال�سنوية قامت 
وحدة االعالم واالت�س��ال بعدة اجنازات 
كان من اأبرزها تغطي��ة ور�س عمل علمية 
وور�س لدعم املنتج��ات الوطنية وحماية 
احلم��الت  ايل  باالإ�ساف��ة  امل�ستهل��ك، 
التثقيفية ون�سر التوعي��ة بني املواطنني، 
وتغطية املوؤمت��رات واالجتماعات املهمة، 
متابعة احلمالت املركزية لالإدارة العامة 
والتن�سي��ق  التع��اون  امل�ستهل��ك،  حلماي��ة 
ال��وزارة  يف  العام��ة   االدارات  باق��ي  م��ع 
الإب��راز اجنازاتها، االت�سال والتوا�سل مع 

اجلمهور اخلارجي.
واإيل جان��ب هذه االجن��ازات قامت الوزارة 
باإجن��ازات اأخرى قدرت ح��وايل 84 اجناز 
عل��ى �سعي��د االأن�سط��ة االخ��رى كزي��ارات 
م�ساركته��ا يف  ومتابعته��ا،  املن�س��اآت  لبع���س 
ور�س عمل للتوعية والتثقيف، امل�ساركة يف 
افتتاح بع�س ال�سركات واملوؤ�س�سات وغريها.

الو�سطى- الراأي
ُتقدم مديرية داخلية الو�سطى عر فروعها االأربعة 
املنت�س��رة يف املحافظ��ة الو�سط��ى "مكت��ب دي��ر البلح، 
�سه��داء  الري��ج، ومكت��ب  مكت��ب  الن�س��ريات،  مكت��ب 
االأق�س��ى" اخلدم��ة الأكرث م��ن 283 األ��ف مواطن هم 

�سكان املحافظة.
  وت�سع��ى املديري��ة جاهدًة اإىل تق��دمي خدمة اأف�سل 
وب�س��كٍل اأ�س��رع وبج��ودة عالية؛ يف ح��ني مل ُتقدم اأيَّ 
�سك��وى م��ن اجلمه��ور عل��ى املديري��ة خ��الل ال�سنوات 

الثالث املا�سية.
ويف ه��ذا ال�سدد قال ، مدير ع��ام داخلية الو�سطى اأ. 
عاطف حمادة، ل� "موقع الداخلية" :" اإن 34 موظفًا 
وموظفة يعملون كفري��ق يف مكاتب املديرية االأربعة 

ُينجزون مئات املعامالت ب�سكل يومي".
واأ�س��ار اإىل  ت�سلي��م %95 من املعام��الت اليومية بعد 
�ساع��ة اأو �ساعتني عل��ى اأبعد تقدير م��ن وقت تقدمي 
الطل��ب، الفت��ًا اإىل اإمكانية املواطن ا�ست��الم معامالت 
املواطن��ني فورًا بعد االنتظار لوقت ي�سري على كرا�سي 
االنتظ��ار املُعدة لراحة املواطن��ني يف �ساالت ومكاتب 

ومرافق املديرية .

سلمت أكثر من 39 ألف وثيقة
واأو�سح حمادة اأنه مت ت�سليم اأكرث من 39 األف وثيقة 
ر�سمي��ة للمواطن��ني خ��الل الع��ام املا�س��ي، واأك��رث من 
4000 وثيقة خالل �سهر يناير املن�سرم ؛  م�سريًا اإىل 
اأن موظف��و داخلي��ة الو�سط��ى يعملون خ��ارج �ساعات 

الدوام ويف اأيام االإج��ازات الر�سمية الإجناز معامالت 
احلاالت االن�سانية واملر�سى من اأبناء املحافظة.

5 آالف هوية
َ مدير عام داخلية الو�سطى اأنه مت التن�سيق بني  وَب��نيَّ
مديرية داخلية الو�سطى ومديرية الرتبية والتعليم 
يف املحافظ��ة، الإجناز بطاق��ات الهوية االأوىل لطالب 

وطالبات الثانوية العامة من مواليد العام 2001م.
 وقال حمادة: "مت ت�سليم 5000 بطاقة هوية اأوىل 
للطالب عل��ى مقاعد الدرا�س��ة يف 22 مدر�سة للذكور 

واالإناث يف خطوٍة حممودة ت�سمن اأن ال يغادر الطلبة 
والطالبات مدار�سهم واأن ال يتغيبوا عن درو�سهم.

واأفاد اأن اخلطوة الوطنية توفر اجلهد والوقت واملال 
عل��ى العائ��الت الفل�سطيني��ة، منوه��ًا اإىل التن�سي��ق 
م��ع كتب��ة العرائ���س ملراع��اة احلال��ة االقت�سادي��ة 
للمواطن��ني خلف�س تكلف��ة بطاقة الهوي��ة اخل�سراء 
التكلف��ة  م��ن   20% بن�سب��ة  املدار���س  ط��الب  عل��ى 

االإجمالية.
وراف��ق موقع الوزارة، وفد مديري��ة داخلية الو�سطى  
للبن��ات  الثانوي��ة  لت�سلي��م طالب��ات مدر�س��ة رفي��دة 

بطاقات الهوي��ة على مقاعد الدرا�س��ة بح�سور مدير 
عام داخلية الو�سطى ومديرة املدر�سة.

تسجيل مواليد الخارج
اإىل ذل��ك، اأك��د مدير عام داخلية الو�سط��ى اأن اإجناز 
معام��الت ت�سجي��ل موالي��د اخل��ارج اأ�سب��ح اأي�س��ر من 
الف��رتة ال�سابق��ة ، م�سددًا عل��ى اأن با�ستطاعة اأولياء 
االأمور اإ�س��دار �سهادات مي��الد الأبنائهم دون احلاجة 
اإىل ح�س��ور االأطف��ال م��ن اخل��ارج ، يف ظ��ل الظروف 

ال�سعبة املتمثلة باإغالق املعر ،
وب��نّي اأن��ه يت��م ت�سجي��ل موالي��د اخل��ارج يف ال�سج��ل 
املدين بعد ا�ستكمال ملفهم مرفقًا بوكالة لالأقارب من 
الدرج��ة االأوىل ب�سرط ان يكون��وا متواجدين داخل 

الوطن.

خدمة ممتازة
ويف ال�سي��اق ذاته، �سك��ر نعيم ن�سار من �س��كان مدينة 
اإجن��از  �سرع��ة  عل��ى  الداخلي��ة  وزارة  البل��ح  دي��ر 
املعامالت ، مو�سحًا اأن طلب ت�سجيل حفيده يف اخلارج 
مل ي�ستغ��رق �سوى �ساعات قليلة بعد ا�ستيفاء االأوراق 

الثبوتية املطلوبة.
واأك��د ن�سار ل� "موقع ال��وزارة" : " اأن اخلدمة املقدمة 
وموظف��و   ، ممت��ازة  للمواطن��ني  الداخلي��ة  وزارة  يف 
الداخلي��ة يتعامل��ون م��ع اجلمه��ور ب��روح عالي��ة من 

العطاء االأدب واالأخالق.

وزارة االقتصاد تصدر التقرير السنوي لعام 2016

معامالت المواطنين اليومية ُتنجز بعد ساعة

داخلية الوسطى: ُتسلم 5 آالف بطاقة هوية
 أولى للطالب من مواليد 2001
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ومن بني االأ�س��رى االأطفال الذين تعر�سوا لل�سرب 
والتعذي��ب، االأ�س��ري مو�س��ى الدبع��ي 15 عام��ًا من 
خمي��م �سعف��اط يف القد���س املحتل��ة، حي��ث قامت 
قوات االحتالل باعتقاله بتاريخ 8/11/2016، 
ويتواج��د يف ق�س��م 4 اخلا���س باالأ�س��رى االأ�سبال 

ب�سجن جمدو.

تعذيب وتنكيل
ذك��رت  مع��ه،  والتحقي��ق  اعتقال��ه  تفا�سي��ل  ويف 
حمامي��ة هيئة االأ�سرى هبة م�ساحل��ة، اأن القوات 
وانت�س��روا  بيت��ه  اقتحم��ت  وال�سرط��ة  اخلا�س��ة 
بداخل��ه وقام��وا بتقيي��ده و�سرب��ه واإخراجه من 
البيت واأدخلوه بال�سيارة الع�سكرية واأجل�سوه بني 
اثنني منه��م وراأ�سه باالأر�س، وكلم��ا حترك اأو رفع 
راأ�س��ه يقوم اأحد اجلنود ب�سربه �سربا مرحًا، ثم 

نقلوه اإىل امل�سكوبية للتحقيق معه.
وو�سل��ت �ساعات التحقيق م��ع االأ�سري الدبعي 
اليدي��ن  مقي��د  وه��و  �ساع��ات   5 يق��ارب  م��ا 
والقدم��ني بالكر�س��ي وم��ن ث��م مت نقل��ه اىل 
�سج��ن امل�سكوبية ملدة 9 اأيام وبعدها مت نقله 

اإىل �سجن جمدو .
مل تك��ن حال��ة الطف��ل الدبع��ي هو الوحي��د الذي 

تعر�س للتعذيب والتنكيل على اأيدي �سجانيه، 
حي��ث حت��دث االأ�سري حمم��د ع�س��وي 17 عامًا من 
راأ���س العام��ود مبدين��ة القد���س املحتل��ة، وال��ذي 
تفا�سي��ل  ع��ن   5/12/2016 بتاري��خ  اعتق��ل 

اعتقاله والتحقيق معه.
ويف التفا�سيل فقد مت اعتقاله من احلارة الو�سطى 
يف بلدت��ه ال�ساع��ة العا�س��رة لي��اًل، اأثن��اء عودته 
اإىل بيته، حيث هج��م عليه 3 جنود فجاأًة وقاموا 

وقام��وا  اخلل��ف  اإىل  يدي��ه  وقي��دوا  باعتقال��ه، 
باإدخاله اإىل ال�سي��ارة الع�سكرية، وطيلة الطريق 
اأخ��ذوا ي�سرب��وه على ظه��ره واأكتاف��ه بالبواريد، 
ثم اأنزل��وه يف �سرطة الريد "�سارع �سالح الدين"، 
للتحقيق مع��ه واأبقوه يف املمر عاريًا حتى منت�سف 
اللي��ل بع��د اأن فت�س��وه تفتي���س عاري، ث��م اأدخلوه 
للتحقي��ق وتعر���س لل�س��راخ واملعامل��ة ال�سيئة من 
قبل املحقق ومن ثم نقلوه ل�سجن امل�سكوبية، حيث 
بق��ى هن��اك 9 اأيام ثم نق��ل اإىل �سجن جمدو ق�سم 

االأ�سبال.

إجراءات عقابية
االأ�سري معت�سم عبيد 15 عامًا من بلدة العي�ساوية 
مبدين��ة القد���س، ه��و اأي�س��ا مت اعتقال��ه بتاري��خ 
الثالثة فجرا،  ال�ساعة  15/11/2016 ح��وايل 
وق��ام عدد م��ن اجلن��ود واأف��راد الق��وات اخلا�سة 
باقتح��ام البي��ت، ث��م انت�س��روا داخل��ه وفت�س��وه 
وقلب��وه راأ�سا على عقب، ثم اعتقلوه واأخرجوه من 

البيت ب�سرعة.
ووف��ق م��ا ذكرت��ه م�ساحلة فاإن��ه وخ��الل اعتقال 
الطف��ل عبي��د، كان اجل��و ب��اردا وماط��را، وقاموا 
بتقييد يديه بقيود بال�ستيكية و�سدوها بقوة ومن 
ثم قاموا باقتي��اده اإىل مكان اجليبات الع�سكرية، 
ويف الطري��ق �سرب��وه عل��ى وجهه وقدمي��ه، وعند 
و�سوله��م اىل اجليب��ات اأم�سكه ال�ساب��ط من راأ�سه 

ودفعه بقوه للداخل.
ويف التفا�سي��ل فق��د جل�س بني اثن��ني من ال�سرطة 
اال�سرائيلي��ة وراأ�س��ه باالأر���س، ث��م ق��ام اأحده��م 
بفت��ح ال�سب��اك واأ�سب��ح اجلو ب��اردا للغاي��ة وطلب 
معت�س��م منه��م اإغالقه لكنه��م رف�س��وا االأمر الذي 

دفع معت�سم للتقيوؤ داخل اجليب الع�سكري، توقف 
اجلي��ب وطلب منه ال�سرطي اأن ينظف القيء لكنه 

رف�س.
مل يتوق��ف االأمر هن��ا، فقد ق��ام ال�سرطي ب�سربه 
على وجهه عقابا ل��ه، ثم انزلوه يف �سرطة الريد 
واأبقوه مقيدًا قبل التحقيق ملدة 5 �ساعات تعر�س 
خالله��ا لل�سرب كلما حت��رك اأو طلب املاء، وبعدها 
مت التحقي��ق مع��ه ل�ساعت��ني تقريب��ًا وم��ن ثم نقل 
اىل املحكمة وهناك مت متديد توقيفه، حيث بقي 
يف �سج��ن امل�سكوبي��ة 15 يوم��ًا، وتعر���س للمعاملة 
ال�سيئ��ة م��ن قبل ال�سجان��ني ومن ث��م مت نقله اىل 

�سجن جمدو ق�سم االأ�سبال.

1380 طفل قاصر
ووف��ق م��ا ذك��ره مدي��ر االع��الم يف وزارة االأ�سرى 
بغ��زة ا�س��الم عب��ده، فق��د و�س��ل ع��دد االأطف��ال 
املعتقل��ني يف �سج��ون االحتالل خالل ع��ام 2016 
اأكرث من 1380 طفل ما بني 11 عام اإىل 18 عام، 
واأغلبه��م م��ن مدين��ة القد���س املحتل��ة، وتعر�سوا 
جميعه��م لل�س��رب والتعذيب والتنكي��ل على اأيدي 

�سجانيهم.
وق��ال عب��ده يف حدي��ث خا���س لل��راأي:" اإن ه��ذا 
اال�سته��داف لالأطف��ال مدرو�س وخمط��ط وممنهج 
ل��ه من قبل االحتالل اال�سرائيلي ولي�س ع�سوائي، 
انتفا�س��ة  ان��دالع  عق��ب  االعتق��ال  ازداد  وق��د 
القد�س، حيث بات االأطفال يف مقدمة اال�ستهداف 

املبا�سر من قبل اجلنود ".
ويعي���س االأطف��ال املعتقل��ني يف �سج��ون االحتالل 
ظ��روف ماأ�ساوي��ة �سعب��ة للغاي��ة يف ظ��ل عمليات 
التعذي��ب والتنكيل التي يتعر�س��ون لها على اأيدي 

�سجانيه��م، يف حماولة لردعه��م وتخويفهم ملنعهم 
من القيام باأي ن�ساط هنا اأو هناك.

وبح�س��ب م��ا ذك��ره عب��ده يف حديثه ف��اإن اعتقال 
واالعت��داءات  والتنكي��ل  والتعذي��ب  االأطف��ال 
نف�سي��ة  ظ��روف  يف  تت�سب��ب  بحقه��م  املتوا�سل��ة 
قاه��رة، حيث ت��زرع بالطف��ل حالة �سيئ��ة جتعله 
اإم��ا انطوائي اأو ع��دواين ويفقد ثقت��ه باالآخرين 

وباملجتمع ككل.
واأ�س��اف:" ان االعتقال يتم من داخل املنزل اأو من 
خالل ال�س��ارع والطريق حيث يك��ون الطفل ذاهب 
اإىل مدر�ست��ه، اأو يت��م االعتق��ال يف �ساع��ات الليل 
املتاأخ��رة"، مو�سح��ا اأن الطف��ل يتعر���س للتعذيب 

والتنكيل مثل معاملة االأ�سرى الكبار.
ومتث��ل االإج��راءات العقابي��ة �س��د االأطف��ال بعد 
االإفراج عنهم �سواء باحلب�س املنزيل، اأو الغرامات 
املالية الكبرية، حيث يجعل االحتالل من االأهايل 
واالأ�س��رة مبثابة ال�سج��ان للطفل وهو م��ا ينعك�س 

�سلبيا على نف�سيته.
ولف��ت اإىل اأن درا�سة اأجريت موؤخرا على االأطفال 
االأ�س��رى، وتب��ني م��ن خالله��ا اأن االأطف��ال الذي��ن 
يتعر�س��ون لل�س��رب والتعذي��ب والتنكي��ل يجعلهم 
اأك��رث عدواني��ة وانطوائي��ة م��ن غريه��م نتيج��ة 

الظروف التي عاي�سوها داخل ال�سجن. 
ويعاين االأطف��ال االأ�سرى يف ال�سج��ون واملعتقالت 
من ظ��روف احتجاز قا�سي��ة وغ��ري اإن�سانية، حيث  
يتعر�سون ملا يتعر�س له الكبار من ق�سوة التعذيب 
واملحاكم��ات اجلائ��رة، واملعامل��ة غ��ري االإن�سانية، 
التي تنته��ك حقوقهم االأ�سا�سية وتهدد م�ستقبلهم 
بال�سي��اع، مب��ا يخال��ف قواع��د القان��ون ال��دويل 

واتفاقية الطفل.

1380 طفل يواجهون خطر التنكيل 

التعذيب الممنهج يغتال براءة األسرى األطفال في سجون االحتالل

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يوما بعد يوم تت�ساعد حملة االعتقاالت 
االإ�سرائيلية �س��د االأطفال الفل�سطينيني 
حلقوقه��م  النظ��ر  دون  عالي��ة،  بوت��رية 
االإن�ساني��ة الت��ي كفله��ا القان��ون الدويل، 

االأمر الذي يوؤكد اأن ا�سرائيل باتت دولة 
فوق القانون وت�سرب به عر�س احلائط.

ومل تكتف ق��وات االحت��الل اال�سرائيلي 
باعتقال االأطفال الفل�سطينيني وحماولة 
قتل براءتهم ب��كل عنف وعنجهية، فقد 

اأخ�سع��ت الكث��ري منه��م لل�س��رب ال�سديد 
وال��روع والتعذي��ب والتنكي��ل واالإهان��ة 
بهدف دفعهم لالع��رتاف مبعلومات وذنب 
ا�ستجوابه��م  ف��رتة  خ��الل  يقرتف��وه  مل 

والتحقيق معهم.
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأحتلت قرية �سف�ساف من قبل االحتالل ال�سهيوين بتاريخ 29 ت�سرين اأول، 
1948، وكان��ت تبع��د عن مركز املحافظة7 كم �سم��ال غربي �سفد، ويبلغ 
متو�س��ط ارتفاعه��ا عن �سطح البح��ر750 مرت، حيث قام��ت عملية ع�سكرية 

�سد اهايل القرية بزعامة حريام.
ميتل��ك الفل�سطينيني من ملكية االر���س 5،344 دومن، وال�سهاينة ال ميلكون 
�سيئ��ا، واأم��ا امل�س��اع فه��ي م��ن جمم��ل امل�ساح��ة 2،047 دومن، ويبل��غ املع��دل 

االجمايل 7،391 دومن.
مت ا�ستخدام اأرا�س��ي اأهايل القرية املزروعة بالب�ساتني املروية 769 دومن، 
واأرا�س��ي مزروعة بالزيت��ون488 دومن واأرا�سي مزروع��ة باحلبوب 2،586 
دومن، واأرا�س��ي مبني��ة 62 دومن واأرا�س��ي �ساحل��ة للزراع��ة 3،355 دومن 

واأرا�سي بور3،974 دومن.
ع��ام 1596 بل��غ ع��دد ال�سكان 138 ن�سم��ة و يف القرن 19 بل��غ عدد ال�سكان 
100 ن�سمة، وعام 1922 بلغ عدد ال�سكان 521 ن�سمة وعام 1931 بلغ عدد 
ال�س��كان662 ن�سمة وعام 1945 بلغ عدد ال�سكان 910 ن�سمة، وعام 1948 
بل��غ ع��دد ال�س��كان1،056 ن�سم��ة، وع��ام 1998 بل��غ ع��دد ال�س��كان 6،483 
ن�سم��ة. قري��ة عربي��ة اإىل ال�سم��ال الغرب��ي م��ن مدين��ة �سف��د، وعل��ى بعد 
كيلومرتي��ن اإىل اجلنوب من قري��ة اجلي�س، كانت تدع��ى يف العهد الروماين 
با�س��م �سف�سافة، وزاره��ا العامل االأمريك��ي روبن�سون يف الق��رن قبل ما�سي، 
وو�سفه��ا باأنه��ا مزرعة �سغرية يف الق�سم اجلنوبي م��ن �سهل اجل�س، تكرث فيها 
اأ�سج��ار الزيتون والفاكهة.  اأقيمت ال�سف�ساف اإىل ال�سمال ال�سرقي من جبل 
اجلرم��ق )1.208م( على خط تق�سيم املياه ب��ني االأودية املتجهة نحو �سهل 

احلول��ة، واالأودي��ة املتجهة نحو 
بح��رية طري��ة، وامت��دت القري��ة 

ب�سكل ط��ويل جنوبي غرب��ي �سمايل �سرقي 
عل��ى اجلان��ب ال�سرق��ي لطري��ق �سف��د – تر�سيح��ا 
ه��ذا االجت��اه  املب��اين يف  امت��دت  وق��د  الرئي�س��ة، 

مبحاذاة الطريق املوؤدية اإىل احلقول الزراعية. 
تو�س��ط القرية جامع بع�س الدكاك��ني، واأن�سئت فيها 

مدر�س��ة ابتدائي��ة للبن��ني اأيام االنت��داب الريطاين 
م�ساح��ة االأرا�سي التابعة لقري��ة ال�سف�ساف 7.391 

دومن��ًا، �سغل الزيتون م�ساح��ة 488 دومنا فيه، ومتتد 
حق��ول الزيت��ون والفواك��ه اإىل ال�سم��ال م��ن القري��ة 

وتعتم��د الزراع��ة عل��ى مي��اه االأمط��ار والينابي��ع التي 
تتوافر يف املنطقة املحيطة.

بل��غ عدد �س��كان ال�سف�س��اف 521 ن�سمة يف ع��ام 1922، 
ومن��ا ه��ذا الع��دد اإىل 662 ن�سم��ة يف ع��ام 1931 

وكان��وا يقطن��ون يف 124 م�سكن��ًا، وقدر 
ع��دد �سكانها يف ع��ام 1945 بنحو 910 
ن�سم��ات.     اأخ��رج اليهود �س��كان القرية 

من قريته��م وخربوها، واأقاموا �سكانها يف 
عام 1949 م�ستعمرة �سف�سوفا.

واالأ�سج��ار  احل�سائ���س  املوق��ع  عل��ى  غل��ب 
املبع��رثة، التي ي�ساهدبينها بقايا بع�س امل�ساط��ب وركام احلجارة من املنازل 

املدمرة. وي�سكن االإ�سرائيليون فيبع�س املنازل. ويزرع �سكان امل�ستعمرتني 
املجاورتني جزءًا من االأر�س، اأما الباقي فتحول اإىل غابات.

يف �سن��ة 1949، اأن�س��اأت اإ�سرائي��ل م�ستعم��رة ه�ساح��ر، الت��ي �ُسمي��ت الحقًا 
�سف�سوف��اه، عل��ى اأرا�س��ي القري��ة، وق��د اأُن�سئ��ت م�ستعم��رة اأخ��رى، ه��ي بار 
يوحاي، يف �سنة 1979 على اأرا�سي القرية اأي�سًا، وكلتا امل�ستعمرتني قريبة 

من موقع القرية، اإن مل تكنفيه.

صفصاف قضاء صفد

غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
واملفكري��ن  واملحلل��ني  الكت��اب  م��ن  نخب��ة  ناق���س 
والباحث��ني، ، م�ستقب��ل خيار "ح��ل الدولتني" يف ظل 
اإدارة ترام��ب واخليارات البديل��ة التي ميكن اللجوء 

اليها للخروج بروؤية بديلة.
وا�ستبع��د الباحث��ون خالل ن��دوة حواري��ة عقدة يف 
مق��ر املكت��ب االإعالمي احلكوم��ي، بعن��وان: "املوقف 
اإمكاني��ة  الدولت��ني"،  حل��ل  االأمريك��ي  االإ�سرائيل��ي 
تطبي��ق خي��ار ح��ل الدولت��ني يف ظ��ل غي��اب االإرادة 

الدولية وتعنت اليمني االإ�سرائيلي املتطرف.   
واأكد هوؤالء خالل اللقاء على اأهمية اإنهاء االنق�سام، 
وتوحي��د اجلهود الفل�سطينية، والتي بدورها حتفظ 

احلقوق الفل�سطينية من ال�سياع.
حمم��ود  االإ�سرائيلي��ة  بال�س��وؤون  املخت���س  وق��ال 
املرداوي: اإن التحوالت االإقليمية اجلديدة �سترتك 
الرئا�س��ة  ترام��ب  دونال��د  ت��ويل  بع��د  بليغ��ًا  اأث��رًا 
كل  يف  متناق���س  الرج��ل  اأن  مو�سح��ًا  االمريكي��ة، 
�س��يء باالإ�ساف��ة اىل اأن��ه ال ميلك اخل��رة املنا�سبة 
له��ذا املن�س��ب الكبري.   واأ�ساف امل��رداوي، اأن حكومة 
االحتالل برئا�سة بنيامني نتنياهو اأ�سقطت احلكومة 
املدني��ة كليًا وحولوها اىل دول��ة ا�ستيطانية، موؤكدًا 
اأن جممل النقاط الت��ي طرحها نتنياهو على ترامب 
يف لقائه��م االأول ال��ذي عق��د يف وا�سنط��ن مطلع هذا 
ال�سه��ر تركز عل��ى النواحي االأمني��ة م�ستبعدًا طرح 
ح��ل الدولت��ني.  وذكر اأننا اأمام ف��راغ �سيا�سي، موؤكدًا 
اأن ه��ذه املعاير �ستنعك�س رغمًا عن اجلميع على اأر�س 
الواقع ب�سبب غياب االإدارة الدولية الإنهاء ال�سراع.

ومل ي�ستبع��د امل��رداوي �س��ن االحت��الل حرب��ًا عل��ى 
قط��اع غزة ال�ستع��ادة جنوده املختطف��ني وذلك بعد 
اللقاء الذي جم��ع بني نتنياهو وترامب، وكذلك روؤى 
اإمكاني��ة الت�سخني على اجلبه��ات املحيطة بفل�سطني 

املحتلة.
م��ن جهت��ه، ق��ال الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ح�س��ن 
عب��دو: اإن حل��م ال�سهيوني��ة قيام دول��ة "ا�سرائيل" 
ول��ن  اأدن��ى  كح��د  الفل�سطيني��ة  االأرا�س��ي  كل  عل��ى 

ي�سمحوا على االطالق قيام دولة فل�سطينية.
غ��ريت  االأوىل  االنتفا�س��ة  اأن  عب��دو،  واأو�س��ح 
اأيدلوجي��ة ال�سراع م��ع االحتالل وح�س��رت تو�سعة 
وغ��ريت جم��رى القتال وفر���س مبادئ جدي��دة على 

اأر�س الواقع.
ودعا اإىل انه��اء االنق�سام احلا�س��ل وتوحيد اجلهود 
للت�س��دي اىل العن�سري��ة االإ�سرائيلي��ة االمريكي��ة 

املتطرفة وبناء ا�سرتاتيجية وطنية موحدة.
م��ن ناحيته، ت�س��اءل الباح��ث توفيق اأب��و �سومر عن 
كيفي��ة تعاط��ي اإدارة نتنياه��و ليرم��ان بالتوجهات 
االأمريكي��ة اجلديدة، م�س��ريًا اإىل اأن خطاب نتنياهو 
ع��ام 2009 كان بداي��ة الإنهاء ح��ل الدولتني، حيث 
و�س��ع �سرط��ًا رئي�سي��ًا وه��و اع��رتاف الفل�سطيني��ون 
بيهودي��ة الدول��ة.   واأو�س��ح اأب��و �سوم��ر اأن تو�سيات 
الباحث��ني واملفكري��ن يف اإ�سرائي��ل توؤخ��ذ كتو�سيات 
اإىل �س��دة احلك��م، موؤك��دًا اأن يجب عل��ى الفل�سطيني 
اأن يبل��ور احلل الذي ميكن و�سعه عل��ى مائدة العامل 
ك�سع��ار رئي���س حتى يك��ون �سيئ��ا مقب��واًل يف كل دول 

العامل.

مختصون يستبعدون إمكانية تطبيق خيار "حل الدولتين"
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إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
طاملا كان ال�سجن وظلمته اأ�سد على االأ�سري من 
اآالف ال�سن��ني اخلرافية الت��ي ُيحكم بها ، لكن 
الذي يزي��د الهم همًا ، اأن يك��ون االأ�سري معلقًا 
ب��ني ال�سج��ن واحلكم ، ال يعرف اأي��ن هو وملاذا 

ح�سل معه وما الذي ح�سل .
يتنق��ل ب��ني حق��ول اأ�سئل��ة كث��رية ال يع��رف 
اإجابته��ا واإن �ساأل عن تهمة اعتقاله ال ُيجاب 
عل��ى اأ�سئلت��ه اإال ب��� ” امللف��ات ال�سري��ة ” تلك 
الت��ي غي��ب املئ��ات يف غياه��ب الظل��م والقهر 

ل�سنني عديدة واأزمنة مديدة .
يعت��ر االعتقال االإداري الذي يتم من خالله 
التحف��ظ على االأ�سري ا�ستن��ادًا اإىل اأمر اإداري 
فق��ط ، ب��دون ح�س��م ق�سائي، وب��دون الئحة 
للقان��ون  وطبق��ًا   ، حماكم��ة  وب��دون  اته��ام 
ال��دويل ف��ال ي�سم��ح ا�ستخدام��ه اإال كو�سيل��ة 
اأخ��رية تهدف اإىل منع خطر ال ميكن احباطه 

بو�سائل اأقل م�سا .
الكي��ان  ي�ستخدمه��ا  الت��ي  الطريق��ة  لك��ن 
تتناق���س  االإداري  االعتق��ال  يف  ال�سهي��وين 
ب�سورة فظ��ة مع القيود الت��ي و�سعها القانون 
ال��دويل له��ذا االعتقال ، حي��ث يعتقل الكيان 
م��ن  الفل�سطيني��ني حت��ت غط��اء كب��ري  اآالف 
ال�سرية بحي��ث ال يتيح للمعتقل��ني اأن يرتبوا 
وحماميه��م  ميكنه��م  الئق��ًا  دفاع��ًا  الأنف�سه��م 

م��ن ال�سروع يف االإج��راءات العادل��ة للخروج 
بالراء من هذه التهم الغري مو�سحة الأحد .

االإداري  االعتق��ال  مراجع��ة  جل�س��ات  تق��ع 
اأي  العلني��ة  غ��ري  اجلل�س��ات  م�سن��ف  حت��ت 
املغلق��ة والت��ي ال ي�سم��ح للجمه��ور اأو الأف��راد 
م��ن العائلة ح�سورها، اأي ميث��ل فقط املحامي 
واملعتقل، والقا�سي، املدعي الع�سكري، وممثلو 
ي�س��كل  مم��ا  االأحي��ان  بع���س  يف  املخاب��رات 
حرمان��ًا للمعتق��ل م��ن حقه يف احل�س��ول على 
حماكم��ة علنية، حي��ث تكفل امل��ادة 14)1( 
من “العه��د الدويل اخلا���س باحلقوق املدنية 
العلني��ة،  املحاكم��ة  يف  احل��ق  وال�سيا�سي��ة” 
باعتب��ار ذل��ك عن�س��رًا اأ�سا�سي��ًا م��ن عنا�س��ر 

املحاكم��ة العادل��ة، ويجب اأن تك��ون القاعدة 
ه��ي اإج��راء املحاكم��ة �سفويًا وعلني��ًا، ويجب 
اأن تعل��ن املحكم��ة اأي��ًا كان نوعه��ا، املعلوم��ات 
اخلا�س��ة بوق��ت اإج��راء املحاكم��ة ومكانه��ا، 
ويج��وز من��ع اجلمه��ور واأجه��زة االإع��الم م��ن 
ح�س��ور جان��ب من املحاكم��ة اأو م��ن ح�سورها 
ظ��روف  عل��ى  يقت�س��ر  ذل��ك  ولك��ن  كله��ا، 
ا�ستثنائي��ة )كاأن يك��ون االإع��الن ع��ن بع���س 
املعلوم��ات اخلا�س��ة بالق�سي��ة م�س��در خط��ر 
حقيق��ي على اأمن الدول��ة( والأ�سباب حمددة، 

على نحو ما ن�ست عليه املادة املذكورة.
على م��دار �سنوات االنتفا�س��ة ون�سال ال�سعب 
الفل�سطين��ي ، و�س��ل عدد املعتقل��ني االإداريني 

اإىل م��ا يق��ارب األف��ي معتق��ل تراوح��ت م��دة 
اعتقاله��م م��ا ب��ني ب�سع��ة اأ�سه��ر اإىل ب�سع��ة 
يت��م  ال��ذي  ال��دوري  التجدي��د  بع��د  �سن��ني 
�سيا�س��ي  واإج��راء  عق��اب  وه��و   ، منه��م  ل��كل 
يع��ر ع��ن �سيا�س��ة حكومي��ة ر�سمي��ة لدول��ة 
االحت��الل با�ستخدامه��ا ل��ه كعق��اب جماع��ي 
�س��د الفل�سطيني��ني .  ح�س��ب موؤ�س�سة ال�سمري 
و  االإداري  االعتق��ال  ف��اإن  االإن�س��ان  حلق��وق 
بال�س��كل ال��ذي ت�ستخدم��ه ق��وات االحت��الل 
ا�ستم��ر  فق��د  ال��دويل،  القان��ون  يف  حمظ��ور 
اإداري  اعتق��ال  اأوام��ر  اإ�س��دار  يف  االحت��الل 
بح��ق �سرائح خمتلفة من املجتمع الفل�سطيني 
يف ال�سف��ة الغربي��ة ، ن�سط��اء حق��وق اإن�سان، 
اأمه��ات  حمام��ون،  جامعي��ون،  طلب��ة  عم��ال، 

معتقلني وجتار.
يحتج��ز معظ��م االإداري��ون الذك��ور حاليًا يف 
وحتتج��ز  وجم��دو،  النق��ب  عوف��ر،  مع�سك��ر 
االأ�س��ريات فل�سطيني��ات املعتق��الت اإداري��ًا يف 
�سج��ن ه�س��ارون، وق��د اأجازت حمكم��ة العدل 
اأوام��ر  اإ�س��دار  العلي��ا لل�سلط��ات ال�سهيوني��ة 
اعتق��ال اإداري، دون حتديد م��كان االحتجاز 
باأم��ر االعتق��ال نف�س��ه.  وق��د اأم�س��ى اأط��ول 
معتق��ل فل�سطيني 8 �سنوات دون توجيه تهمة 
ل��ه، كان يف ال�ساب��ق اإذا �س��در االأم��ر مل��دة 6 

�سهور وج��ب مراجعته قانونيًا م��ن قبل قا�س 
ع�سك��ري مرت��ني خالل ه��ذه الف��رتة، وهناك 
ح��ق باال�ستئن��اف عل��ى كل ق��رار ي�س��در م��ن 
القا�س��ي، اأم��ا من��ذ ني�س��ان 2002 اأبطل هذا 
االإج��راء وتت��م املراجع��ة فقط م��رة واحدة 
مع احلق باال�ستئن��اف.   مكتب اإعالم االأ�سرى 
وب�سفته جهة ناطقة با�سم االأ�سرى يف �سجون 
االحتالل اأو�سح اأن ه��ذا االعتقال ميثل قتاًل 
بطيئ��ًا وممار�س��ة للقه��ر العلن��ي عل��ى االأ�سري 
الفل�سطين��ي واأن االحت��الل ي�ستخدمه ذريعة 
اأو  ل�سن��ه  النظ��ر  دون  �سخ���س  اأي  العتق��ال 

جن�سه املهم اأنه فل�سطيني .
اإعالم االأ�سرى طالب بوقفة قانونية ور�سمية 
ج��ادة جت��اه ه��ذه اجلرمي��ة الت��ي يرتكبه��ا 
االحت��الل كل ي��وم بحق الفل�سطيني��ني داعيًا 
امل�ستوي��ات  اأعل��ى  اإىل  املل��ف  ه��ذا  رف��ع  اإىل 
واأوله��ا واأقربه��ا حمكم��ة اجلناي��ات الدولية 
الت��ي اأ�سبحت فل�سطني ع�سوًا فيها ، ويحق لها 

التقدم باأي ملف .
االإ�س��راب  اإىل  االإداري��ون  االأ�س��رى  ويعم��د 
ع��ن الطع��ام كو�سيل��ة لل�سغ��ط عل��ى م�سلحة 
ال�سج��ون للحد من ه��ذا االإج��راء الذي غّيب 
اآالف الفل�سطيني��ني دون وج��ه ح��ق كغريه��م 

من االأ�سرى .

الملفات السرية ” ادعاء يهوي بالسجين 
في قبور اإلداري بضع سنين

غزة- الراأي
اأ�س��درت وزارة الرتبي��ة و التعلي��م الع��ايل بغ��زة ممثلة 
بوكي��ل ال��وزارة د. زياد ثابت و الوكي��ل امل�ساعد ل�سوؤون 
التعلي��م الع��ايل د. اأمي��ن الي��ازوري عدة ق��رارات مهمة 
تتعل��ق باإ�س��دار الدوري��ات العلمي��ة وتعليم��ات البح��ث 

العلمي وترخي�س مكاتب اخلدمات اجلامعية.
القان��ون  الق��رارات بع��د  االط��الع عل��ى  وتاأت��ي ه��ذه 
االأ�سا�س��ي املعّدل ل�سن��ة )2003( وتعديالته واالطالع 
عل��ى قانون التعلي��م العايل رق��م )11 ل�سنة 1998م(، 

ووفقًا ملقت�سيات امل�سلحة العامة.
وم��ن هذه الق��رارات ما يتعل��ق ب�سروط ومعاي��ري اإ�سدار 
املج��الت )الدوري��ات( العلمي��ة املحكم��ة حي��ث ت�سمن 
ه��ذا الق��رار جملة م��ن امل��واد منه��ا : تعريف��ات لبع�س 
حي��ث  ال��وزارة  تعري��ف  اأهمه��ا   والعب��ارات  الكلم��ات 
تعن��ي وزارة الرتبي��ة و التعليم الع��ايل ، البحث العلمي 
 ، العلم��ي  البح��ث  مرك��ز   ، الع��ايل  التعلي��م  موؤ�س�س��ة   ،
املجل��ة )الدورية( العلمي��ة املحكم��ة، الرتقيم الدويل  
لليون�سك��و))ISSN، معام��ل التاأث��ري، ِج��دة املخرجات 

البحثية و، اأ�سالة املخرجات البحثية.

و يح��دد الق��رار اجله��ات الت��ي متتل��ك احل��ق يف اإ�سدار 
جمالت علمية حمكمة، �سروط  اإ�سدار املجالت العلمية 
املحكم��ة ، �س��روط اختي��ار هيئ��ة التحري��ر و رئي�سه��ا، 
واأع�سائه��ا و مهامها ، كم��ا و يحدد الهيئ��ة اال�ست�سارية 
و اأع�سائه��ا و مهامه��ا ، و جل��ان التحكي��م و مهامه��ا ، و 
قواع��د و�سروط الن�سر يف املجل��ة واالإخراج والت�سميم 

الع��ام للمجل��ة.   و فيما يتعلق بتعليم��ات مراكز البحث 
العلم��ي ” ل�سن��ة 2017م اأكدت ال��وزارة على جملة من 
التعريفات اأهمها الوزارة ، البحث العلمي ، مركز البحث 
العلمي ، امللكية الفكرية و حقوقها، االخرتاع و براءته 
، الباح��ث و م�ساع��د الباحث ، املخرتع الباحث ، الفني ، 

املوؤلف و �سوء ال�سلوك البحثي اأو العلمي.

وي�س��ري القرار اإيل املهام الرئي�س��ة ملركز البحث العلمي، 
اجله��ات التي لها احلق يف التق��دم لرتخي�س مركز بحث 
علم��ي ، جمل�س اإدارة املركز ومهامه و ال�سروط الواجب 
توافره��ا يف مدي��ر املرك��ز ونائب��ه، ومهام مدي��ر املركز 
، النظ��ام االأ�سا�س��ي للمرك��ز، الن�س��ر العلم��ي يف املرك��ز، 
�س��روط الرتخي���س للمرك��ز، �سواب��ط عم��ل املرك��ز و 
االإ�س��راف واملتابع��ة  الفنية ل��وزارة الرتبي��ة والتعليم 
العايل.    اأما ب�س��اأن تعليمات ترخي�س مكاتب اخلدمات 
اجلامعي��ة للطلبة الراغب��ني بالدرا�س��ة يف اخلارج فقد 
ت�سم��ن الق��رار اخلا���س ب��ه جمموع��ة م��ن التعريف��ات 
املعتم��دة لبع���س العب��ارات و الكلم��ات مث��ل: �س��روط 
خا�سة يج��ب توافرها لرتخي�س املكات��ب واالإجراءات 
اخلا�س��ة بذل��ك، وبع���س ال�س��روط اخلا�س��ة االأخرى ، 
ر�س��وم الرتخي���س، عم��ل مكات��ب اخلدم��ات اجلامعية ، 
مهامه��ا و ال�سروط الواج��ب توافرها يف مديري املكاتب 
و بع���س املواد االأخرى املهمة.   و توؤكد وزارة الرتبية و 
التعليم العايل علي اأنه ُيعمل بهذه القرارات اعتباًرا من 
تاري��خ �سدوره��ا و ذلك بتاري��خ 20/2/2017م، وعلى 
جميع اجلهات كافة تنفيذ هذا القرار كٌل فيما يخ�سه.

التعليم تصدر عدة قرارات إدارية بشأن إصدار الدوريات العلمية 
وتعليمات البحث وترخيص مكاتب الخدمات الجامعية
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#نحن_نستطيع-رفضا-لممارسات-االحتالل-بحق-مرضى-السرطان-في-قطاع-غزة-واعالء-لصرخة-الدفاع-

عن-حقوقهم-العالجية- التي أطبقتها وزارة الصحة بغزة
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غزة- الراأي - اآالء النمر
املالحق��ة  ره��ن  الفل�سطين��ي  ال�سحف��ي  يبق��ى 
واالعتق��ال طامل��ا اأنه ينط��ق اأو ي��دّون اأو حتى 
يتكل��م باحلقيق��ة اخلال�س��ة دون تزيي��ف، فال 
ي�سم��ح االحتالل لنف�سه اأن يظهر بثوب اجلالد 
اأم��ام االإعالم الدويل واملحل��ي ليبقى يف بوتقة 
املتهم بعيدًا عن كونه اجلالد والقاتل واملالحق 

ل�سوت احلقيقة.
فل��م تخل��و ن�س��رة اإخباري��ة م��ن خ��ر اإغ��الق 
من��ر اإذاع��ي باأكمل��ه واعتق��ال اأ�سحاب��ه دون 
مراع��اة حلق��وق ال�سحف��ي الفل�سطين��ي، ودون 
عم��ل اعتبار للقانون ال��دويل الذي يحّرم امل�س 
بال�سحف��ي واحلجب من حريت��ه وجلم كلماته 

واأخباره.
واجلدير بذك��ره اأن عدد ال�سحفي��ني املعتقلني 
يف �سج��ون االحتالل 22�سحفي ال يزالون رهن 
االعتق��ال عل��ى خلفيات �سيا�سية وم��ن اأبرزهم 

ال�سحفي امل�سرب عن الطعام حممد القيق.
وتعر���س القي��ق للعدي��د من االنته��اكات خالل 
ف��رتة اعتقال��ه يف �سجون االحت��الل، مما دفعه 
خلو���س اإ�س��راب مفتوح ع��ن الطع��ام بتاريخ 5 
�سب��اط 2017 ب�س��كل متوا�س��ل بع��د  احلك��م 
عليه من جديد باالعتقال االإداري �ستة �سهور، 
بع��د اإع��ادة  اعتقال��ه يف 15 من كان��ون ثاين/ 
يناي��ر اجل��اري، عقب احتجازه وع��دد من ذوي 
يف  م�ساركت��ه  خ��الل  الفل�سطيني��ني،  ال�سه��داء 
فعالي��ة مبدين��ة بي��ت حل��م )جن��وب القد���س 
يف  للخو���س  دفع��ه  ال��ذي  االأم��ر  املحتل��ة(، 
االإ�س��راب عن الطعام احتجاج��ا على اعتقاله 

التع�سفي بدون تهمة.
االإع��الم  وزارة  ا�ستنك��رت  االإط��ار،  ذات  ويف 
واملكت��ب االإع��الم احلكوم��ي على ل�س��ان رئي�سها 

�سالم��ة مع��روف �سيا�س��ة االحت��الل العدوانية 
ومالحقته��ا لل�سحفيني دون تهم��ة اأو حماكمة 
وتكمي��م  م��رات،  ع��دة  حماكمته��م  وجتدي��د 
االأف��واه به��دف طم���س مع��امل احلقيق��ة وكبت 

حرية  الراأي والتعبري.
كم��ا واأب��دى مع��روف ا�ستن��كاره جت��اه تك��رار 
ق��وات االحت��الل  الت��ي جتريه��ا  االعتق��االت 
مل��دة  عنه��م  االإف��راج  بع��د  االأ�سخا���س  ل��ذات 
قليل��ة ب�سيط��ة، مو�سح��ًا اأن االحت��الل مين��ح 
لنف�س��ه رخ�سة اإعادة االعتقاالت بعد االإفراج 
ع��ن االأ�س��رى ال�سحفي��ني بع��د تهال��ك �سحتهم 

واإعادتهم اإىل �سجونها بعد ا�ستعادتها.
التاب��ع  احلكوم��ي  االإعالم��ي  املكت��ب  و�سج��ل 
لوزارة االإع��الم )41( انته��اكًا اإ�سرائيليًا بحق 
ال�سحفي��ني، خ��الل �سه��ر كان��ون ث��اين/ يناير 
م��ن الع��ام 2017، يف ح��ني ر�س��دت 21 انتهاكًا 
داخلي��ًا فل�سطيني��ًا يف ال�سف��ة املحتل��ة وقط��اع 

غزة.
وق��ال املكتب االإعالم احلكوم��ي ح�سب تقريره 
االإ�سرائيلي��ة  االنته��اكات  ب�س��ان  ال�سه��ري 
لل�سحفي��ني، اإن ال�سه��ر املن�س��رم �سه��د ت�سعيدًا 
الفل�سطيني��ني  وامل�سوري��ن  ال�سحفي��ني  بح��ق 
من��ذ بداية العام اجل��اري، االأمر ال��ذي يحتاج 
اإىل وقف��ة جادة من قب��ل املوؤ�س�سات احلقوقية 
العربي��ة  ال�سحفي��ة  والنقاب��ات  واالحت��ادات 

والدولية لوقف هذه اجلرائم.

إثارة النعرات
ومل يتوق��ف اأم��ر املالحق��ة عل��ى جن��ود قوات 
االحت��الل ب��ل اأنه��ا ت�سغ��ل اأجه��زة املخاب��رات 
املالحق��ة  اأوام��ر  تتلق��ى  الت��ي  الفل�سطيني��ة 
�سلط��ات  م��ن  االإعالمي��ة  االأف��واه  وتكمي��م 

جل��م  تبن��ي  يف  االأدوار  لتكتم��ل  االحت��الل، 
احلقائ��ق  ك�س��ف  يف  ال�ساع��دة  االأ�س��وات 
ومتابع��ة امل�ستج��دات املتتابع��ة عل��ى ال�ساحة 

الفل�سطينية.
املنظمة العربية حلق��وق االإن�سان يف بريطانيا 
ع��رت ع��ن قلقه��ا البال��غ م��ن ا�ستم��رار جه��از 
املخاب��رات الفل�سطين��ي باعتق��ال ال�سحفي��ني 
عل��ى خلف��ات عمله��م يف مهن��ة ال�سحاف��ة على 
اأنه��ا تهمة ال مفر من اله��روب منها يف حال اأنها 
تخت���س يف ال�س��اأن الفل�سطين��ي و�س��ان املناطق 

املحتلة وما يجري يف امليدان.
واأكدت املنظمة اأن اأجهزة اأمن ال�سلطة توا�سل 
اعتداءاتها ومالحقتها لل�سحفيني على خلفية 
ن�ساطهم ال�سحفي، فخالل ال�سهر املا�سي كانون 
ث��اين/ يناي��ر، اعتقلت اأجه��زة ال�سلطة ثالثة 
�سحفي��ني عل��ى خلفية عمله��م ال�سحف��ي، بعد 

ا�ستدعائهم.
 ،2017 اأن��ه مطل��ع يناي��ر  واأ�ساف��ت املنظم��ة 
اهلل  رام  مدين��ة  يف  املخاب��رات  جه��از  اعتق��ل 
الق�ساي��ا االإ�سرائيلي��ة  ال�سحف��ي املخت���س يف 
العامل يف ف�سائي��ة القد�س الفل�سطينية، عماد 
اقتح��ام  بع��د  عواد)33عام��ا(،  اأب��و  حمم��ود 
منزله وتفتي�س��ه، وخا�س اأبو عواد طيلة فرتة 
اعتقال��ه اإ�سرابا عن الطعام حت��ى مت االإفراج 

عنه.
الث��اين/  كان��ون   04 تاري��خ  يف  اأن��ه  وتابع��ت 
يناي��ر 2017، ق��ام جه��از االأم��ن الوقائ��ي يف 
مدين��ة اخللي��ل باعتق��ال ال�سحف��ي املتطوع يف 
موؤ�س�س��ة بت�سيلم االإ�سرائيلي��ة حلقوق االإن�سان 
عب��د العليم �سالمي��ة )41 عاما( ومت التحقيق 
مع��ه عل��ى خلفي��ة عمل��ه ال�سحف��ي وتوثيق��ه 
العت��داءات االحت��الل، وا�ستم��ر اعتقاله ملدة 

خم�سة اأيام، ووجهت ل��ه تهمة "اإثارة النعرات 
الطائفية".

واأ�س��ارت اأي�س��ا اإىل اأن��ه يف تاري��خ 24 كان��ون 
جه��از  ا�ستدع��ى   ،2017 يناي��ر  الث��اين/ 
املخابرات يف مدين��ة بيت حلم ال�سحفي اإ�سالم 
�س��امل )24 عاما(، للح�س��ور اإىل مقر اجلهاز يف 

املدينة، ومت االإفراج عنه.
ال تتوقف اال�ستدعاءات املكملة لدور االحتالل 
يف مناط��ق ال�سفة املحتلة، حي��ث تتابع اجهزة 
املخاب��رات الفل�سطيني��ة عم��ل ال�سحفيني عن 
كثب، بزعم حفظ االأمن وتكبيل اأ�سحاب اإثارة 

النعرات الطائفية.

جنود الحقيقة
االإعالمي��ني  منت��دى  رئي���س  اأك��د  ب��دوره؛ 
الفل�سطيني��ني ال�سحف��ي عماد االإفرجن��ي ، اأن 
املجهول��ني،  احلقيق��ة  جن��ود  ه��م  ال�سحفي��ني 
يزج��ون  �سحفي��ًا  زمي��اًل   24 اأن  اإىل  م�س��ريا 
اأنه��م  اإال  ذن��ب  اأي  ب��ال  االحت��الل  �سج��ون  يف 
النا���س وحقوقه��م  يتحدث��ون ع��ن ت�سحي��ات 

واآالمهم واآمالهم.
و�سدّد االإفرجني اأن ال�سحفي الفل�سطيني اأثبت 
وج��وده على االأر���س وف�سح جرائ��م االحتالل 
بح��ق ال�سع��ب الفل�سطين��ي، ومل يرتك��ب جرمًا 
مبدي��ًا  م�سوؤولي��ة،  ب��كل  واإمن��ا ميار���س عمل��ه 
ا�ستنكاره ملمار�س��ات االحتالل بحق ال�سحفيني 
باالعتق��ال  تتمث��ل  والت��ي  الفل�سطيني��ني 

واملالحقة واغالق مكاتب عملهم.
وطالب املوؤ�س�سات ال�سحفي��ة الدولية ب�سرورة 
التح��رك الفعلي وت�سييد حم��الت الت�سامن مع 
ال�سحفيني الفل�سطينيني، وطرد "ا�سرائيل" من 

ع�سوية االحتاد الدويل لل�سحفيني.

مالحقات واعتقاالت سياسية

لجم اإلعالم الفلسطيني على رأس أولويات االحتالل
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"المواصالت" تكرم فريق 
مثابرون للعطاء إلنجاحهم 

حملة النعش الناري
غزة- الراأي

اأكد الوكيل امل�ساعد بوزارة النقل واملوا�سالت م. اإيهاب الغ�سني، على  دور 
ال�سب��اب يف النهو�س باملجتمع وحتمل امل�سوؤوليات املنوطة به والتعاون مع 

الوزارات احلكومية من اأجل خدمة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.
ج��اء ذلك، خالل تكرمي الغ�سني، فريق مثاب��رون للعطاء ال�سبابي والذي 
�ساه��م يف  اإجناح احلملة التوعوية للح��د من حوادث الطرق حتت عنوان 
"النع���س الن��اري" ال�سهر املا�سي .  واأفاد اأن حملة النع�س الناري والتي 
�ساه��م فيه��ا فري��ق مثاب��رون للعط��اء، �ساهمت يف ن�س��ر الثقاف��ة املرورية 
وزادت م��ن ثقاف��ة الوع��ي امل��روري ل��دى املواطن��ني وقلل��ت م��ن احلوادث 
املروري��ة خا�س��ة الدراج��ات الناري��ة وثم��ن ال��دور الكبري ال��ذي قام به 

الفريق وتعاونه مع الوزارة و�سرطة املرور الإجناح احلملة .
من جهته، ثمن توفيق اجللي�س رئي�س فريق مثابرون للعطاء الدور الكبري 
الذي قامت به ال��وزارة من خالل دعمها لكافة االأن�سطة التوعوية والتي 
ا�ستم��رت ملدة �سه��ر يف كافة املحافظ��ات والتي تخللها امل�س��ريات الك�سفية 
وعر���س فلي��م النع���س الن��اري والف��اء املحا�س��رات يف كاف��ة اجلامع��ات 

الفل�سطينية.
كم��ا �سكر الفريق العامل مع��ه لتعاونه الكبري يف امل�ساركة بكافة االأن�سطة 
والفعاليات التي مت تنظيمها كما �سكر االإدارة العامة للهند�سة وال�سالمة 
املروري��ة والطاق��م العام��ل فيه��ا لتوف��ري كاف��ة الو�سائ��ل املتاح��ة لديهم 

الإجناح حملة النع�س الناري .  

غزة- الراأي
ل�سئ��ون  العام��ة  االإدارة  اأك��دت 
الع�سائر واالإ�سالح بوزارة الداخلية 
رج��ل   700 اأن  الوطن��ي  واالأم��ن 
يعم��ل  الداخلي��ة  وزارة  يف  اإ�س��الح 
غالبيتهم كمتطوعني من باب ال�سعي 

يف االإ�سالح بني اأبناء �سعبنا.
اإىل  اللج��وء  املواطن��ون  يف�س��ل    
الق�س��اء الع�سائري اأكرث من جلوئهم 
وذل��ك  وال�سرط��ة  املحاك��م  اإىل 
ل�سرعة اإجناز الق�سايا وب�سكل ودي، 
االأم��ر ال��ذي ُي�س��ري اإىل مي��ل اأبن��اء 

�سعبنا لل�سلم املجتمعي .
وزارة  يف  اال�س��الح  ومكات��ب   
حمافظ��ات  يف  مفتوح��ة  الداخلي��ة 
قط��اع غ��زة مل�ساع��دة املواطن��ني يف 
القط��اع عل��ى ح��ل م�ساكله��م بال��ود 
م��ن  والت�ساف��ح  والت�سام��ح  والعف��و 
اأج��ل حتجيم اخلالف��ات والنزاعات 
داخ��ل  االأهل��ي  ال�سل��م  وتر�سي��خ 

املجتمع الفل�سطيني.
يف  النائ��ب  اأك��د  ال�س��دد،  ه��ذا  يف 
الت�سريع��ي الدكتور يوُن���س االأ�سطل 
وزارة  يف  االإ�س��الح  رج��ال  اأن 
الداخلي��ة يقومون بواجبهم الديني 
اأبن��اء  ب��ني  االإ�س��الح  يف  والوطن��ي 
�سعبنا وال ينتظرون االأجر من اأحد.

الرنام��ج  ،خ��الل  االأ�سط��ل  وق��ال 
االإذاع��ي " دي��وان اخلري" ع��ر اأثري 
رج��ل  تف��رغ  "اإذا  ال��راأي:  اإذاع��ة 
االإ�س��الح له��ذه املهم��ة ومل يك��ن ل��ه 
م�س��در رزق اآخ��ر فال باأ���س اأن ياأخذ 
اأج��رًا ، واإن رج��ال االإ�سالح يف قطاع 
غ��زة كثري منه��م ال يتقا�س��ون �سيئا، 
الفت��ًا اإىل اأن بع�س��ًا منه��م يتقا�س��ى 
اأج��رًا رمزي��ًا لت�سهيل اأم��ور االإ�سالح 

من ات�ساالت وموا�سالت".
وتاب��ع النائب االأ�سط��ل: "اأن معظم 
عم��ل رج��ال االإ�س��الح يف قطاع غزة 
م��ن  ح��ق  يف  حت��ى  تطوع��ي  عم��ل 
يتقا�س��ى ذل��ك االأج��ر الزهي��د الأن 
ه��ذا االأج��ر بال��كاد يكف��ي النفقات 
مبهم��ات  املتعلق��ة  ال�سخ�سي��ة 
اأج��ر  اأن  نح�س��ب  لذل��ك  االإ�س��الح، 
خٌر له يف  رج��ل االإ�سالح يف غ��زة ُمدَّ

االآخرة اإن �ساء اهلل تعاىل".
الداخلي��ة  وزارة  اأن  النائ��ب  واأك��د 
ا�ستطاع��ت بتوفيٍق من اهلل عز وجل 
نزع��ت فتيل اخل��الف وغر���س بذور 
اخل��ري بني اأبن��اء �سعبن��ا، م�سريًا اإىل 
اأنه��ا اأ�سهمت يف تعزي��ز ثقافة العفو 
نق���س  وع��دم  بالعه��ود  واالإيف��اء 
مواثي��ق ال�سل��ح ب��ني العائ��الت التي 

اأثار ال�سيطان بينها اخلالفات .

700 رجل إصالح عززوا ثقافة العفو بين المواطنين

النائب األسطل: رجال اإلصالح 
متطوعون قاموا بواجبهم 

الديني والوطني
غزة- الراأي

ال�س��وؤون  ع��ام  مدي��ر  ق��ال 
الرتبي��ة  ب��وزارة  االداري��ة 
والتعليم بغزة  رائد �ساحليه 
املهن��ة  مزاول��ة  امتح��ان  اأن 
وال��ذي عق��د نهاي��ة االأ�سبوع 
ن�سب��ة  عن��ه  نتج��ت  املا�س��ي 
%85 جن��اح م��ن املتقدمني ، 
جاء ذل��ك الي��وم االأحد عر 
لقاء مع م�سئول والتي ينظمه 
احلكوم��ي  االإعالم��ي  املكت��ب 
مبين��ًا اأن الت�سجي��ل مت ع��ر 
مديري��ات الرتبي��ة والتعليم 
ال��وزارة  احل��ال  وبطيع��ة   ،
جلمي��ع  الفر�س��ة  اأتاح��ت 
خريجي الرتبي��ة بالت�سجيل 
لدخ��ول االمتح��ان  مبينا اأن 
ن�سب��ة النج��اح كان��ت 85 % 
ه��ي م��ن جمم��وع ))14500 

خريج متقدم للمزاولة.

“المزاولة” في ضوء 
التوجهات الحديثة 

للتربية
كم��ا اأو�س��ح �ساحلي��ة اأن االمتحان 
ياأت��ي يف �سوء التوجه��ات احلديثة 
للرتبي��ة وتوجه��ات وزارة الرتبي��ة 
التطويري��ة   الع��ايل  والتعلي��م 
ال��كادر  بتوف��ري  ال�سدي��د  واإميانه��ا 

اجليد للطالب .
 واأعل��ن اأن رخ�س��ة املزاولة �ستكون 
�سارية املفع��ول  وغري حمدد بفرتة 

زمني��ة ؛ واأن امتحان��ات التوظي��ف 
�ستكون يف 17/ اإبريل املقبل.

ا�ست�س��دار  اأن  �ساحلي��ة  وب��ني 
ال�سه��ادات قريب��ًا منوهًا ب��اأن مهنة 
التعلي��م م��ن اأ�س��رف امله��ن واأ�سماها 
املهني��ة التي البد م��ن توافرها لكل 
م��ن ميار���س ه��ذه املهن��ة ال�سريف��ة 
املتكام��ل  ال�سام��ل  النم��و  لتحقي��ق 
م��ن  ، والنهو���س باملجتم��ع  للمعل��م 
االجتماعي��ة  النواح��ي  كاف��ة 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
واأو�سح �ساحليه حر�س وزارته على 
عق��د االمتح��ان لتح�س��ني مدخالت 
النظام التعليم��ي وعملياته ل�سمان 
ج��ودة خمرجات��ه باعتب��ار املعل��م 

هو اأبرز مظاه��ر هذا النظام 
االأم��ر   ، فعالي��ة  واأكرثه��ا 
من��ح   ع��دم  يتوج��ب  ال��ذي 
�سه��ادة مزاولة مهنة التعليم 
اإال مل��ن ميتل��ك احل��د االأدنى 
وامله��ارات  الكفاي��ات  م��ن 
الت��ي  املنا�سب��ة  االأ�سا�سي��ة 
توؤه��ل �ساحبها ملمار�سة هذه 

املهنة املقد�سة.
ويف معر�س رده على تو�سيف 
:ي�ستم��ل  اأف��اد  االمتح��ان 
االمتح��ان  عل��ى 5 جم��االت 
و   ، املهني��ة  الكفاي��ات  ه��ي 
 ، عام��ة  تربوي��ة  مفاهي��م 
 ، اللغ��وي  االأداء  مه��ارات  و 
و   ، االإ�سالمي��ة  الثقاف��ة  و 

مهارات التفكري".
وعن االحتياج��ات االإدارية 
اخلا�س��ة بقط��اع التعليم  بني 
كث��رية  �سواغ��ر  وج��ود  �ساحلي��ه 
وذلك بالتزام��ن مع زيادة يف اأعداد 

الطالب .
وعن��د ال�سوؤال عن االأو�س��اع املالية 
غ��زة  يف  ال�سعب��ة  احلكومي��ة 
وه��ل ت�ستطي��ع ا�ستيع��اب  معلم��ني 

وموظفني جدد :
اأج��اب اأن��ه يت��م رف��ع االحتياجات 
والتقدي��رات ل��وزارة املالي��ة والتي 
بدوره��ا  ُتقي��م ذل��ك وتعم��ل عل��ى 
توفري الكادر بالطريقة التي تراها 
هن��اك  اأن  اإىل  م�س��ريًا   ، منا�سب��ة 
التعليم   �سل��ك  يف  موظف  األ��ف   17

موزعني على 392 مديرية.

صالحية : 14500 متقدم لمزاولة التعليم 
بنسبة نجاح 85 %


