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الحواجز األمنية بغزة  .. 
تؤرق العمالء وتزعج الطابور الخامس

غزة- خا�ص الراأي _ اآالء النمر
تتفت��ح العي��ون اأك��ر، وتن�س��د االآذان لكل م��ا هو غريب عن ال�س��ياق 
املعت��اد، ي�س��طف الرج��ال عل��ى الطرق��ات واملفرتق��ات الرئي�س��ية 
وبحوزتهم اأ�سلحة احل�ص االأمني الرفيع، ال مرور للعمالء وال الأذناب 
االحت��الل م��رور الك��رام عرب الطرق��ات، وال حي��اة كرمي��ة لكل من 
طوع��ت له نف�سه فعل كل ما هو معاك���ص للوطنية. ال�سربة القا�سية 

الت��ي اأت��ت لقط��اع غزة م��ن ظه��ره كادت ت�سي��ب �ساكني��ه بالذهول، 
فاإ�سابة �سيفها املبعد اإليها ب�سوء لهي كبرية من الكبائر التي ال ميكن 
لل�سرف��اء فعلها بطريقة الغ��در يف �ساعات امل�س��اء املتاأخرة.  جرمية 
اغتي��ال االأ�سري املحرر م��ازن فقهاء كانت قد اأ�س�س��ت ملرحلة جديدة 
مهمة ومف�سلية، فما عادت تنام عيون رجال االأمن �سواء كانوا اأولئك 
التابع��ن لالأجهزة االأمني��ة الفل�سطينية، اأو رج��ال ف�سائل املقاومة 

الع�سكري��ة، الأجل مواجه��ة العمالء وا�سطيادهم م��ن اأوكارهم التي 
يخ�س�سونه��ا ال�سته��داف املجاهدين. فلم يرق للكث��ري ممن ال تعنيهم 
االأح��داث االأمنية اخلارق��ة الأمن القطاع تلك احلواج��ز التي عليه 
اأن يبط��ئ �سرعته جتاهه��ا والوقوف عند حدوده��ا الأغرا�ص اأمنية 

بحت��ة، لتكون موؤرق حلرك��ة العمالء ومزعجة 
05الأبناء الطابور اخلام�ص. حرب ا�ستخباراتية

للحفاظ على أمن الوطن والمواطن

ذوو العمالء .. 
ضحايا يتألمون 

بصمت خوفًا 
من الفضيحة
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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 

يق��ارب  م��ا  ل��ه  فتخ�س���ص 
للم�ساريف  اخلطة  من    28%

الت�سغيلية .
واأكد اأن اأي زيادة يف االإيرادات 
تنعك�ص ب�س��ورة مبا�س��رة على 
رف��ع املخ�س�سات املالي��ة لكافة 

القطاعات املختلفة.
تبن��ى  الت��ي  ال�سيا�س��ة  وع��ن 
عليه��ا املوازنة ب��ننّ �سي��ام اأنها 
تتمثل يف الرتكي��ز على تعزيز 
وتخفي���ص  امل��ايل  اال�ستق��رار 
خ��الل  م��ن  املوازن��ة  عج��ز 
حت�سن م�ست��وى االعتماد على 
االإي��رادات املحلي��ة يف تغطية 
وتخ�سي���ص  الع��ام  االنف��اق 
امل��وارد املتاح��ة وفق��ًا لربام��ج 
واإعط��اء  احلكوم��ة  واأه��داف 
االجتماع��ي  للقط��اع  اأولوي��ة 
و�س��ول  اإىل  يه��دف  ال��ذي 
وتعليمي��ة  �سحي��ة  خدم��ات 
ب�س��وؤون  ويهت��م  للمواطن��ن 
وذويه��م  واملحرري��ن  اال�س��رى 
الالزم��ة   امل�ساع��دات  وتق��دمي 
لالأ�سر املحتاجة وتوفري فر�ص 

عمل للعاطلن.  
االأخ��ذ  مت   " قائ��اًل  واأ�س��اف 
بع��ن االعتب��ار عن��د اعتم��اد 
خم�س�سات الوزارات احلكومية 
واأهميته��ا  املوؤ�س�س��ة  حج��م 
ون�ساطه��ا وارتباطه��ا بتق��دمي 
اخلدم��ات االأ�سا�سي��ة للجمهور 
ح�س��ب اأولوي��ات ال�س��رف على 
املن�سجمة  املختلفة  القطاعات 
م��ع �سيا�س��ات احلكوم��ة املالية 
واالجتماعي��ة  واالقت�سادي��ة 
اال�ستئنا���ص  يت��م  حي��ث 
بالبيان��ات التاريخية والروؤية 

امل�ستقبلي��ة ل��كل موؤ�س�س��ة م��ن 
والتح��اور  النقا���ص  خ��الل 
وزارة  ب��ن  للتواف��ق  و�س��واًل 

املالية والوزارات االأخرى".
وع��ن االأ�سلوب املتب��ع يف اإعداد 
اأن    ": �سي��ام  ق��ال  املوازن��ة 
اع��داد  يف  املتب��ع  االأ�سل��وب 
املوازن��ة منذ تاأ�سي���ص ال�سلطة 
البن��ود  موازن��ة  اأ�سل��وب  ه��و 
"املوازن��ة التقليدية" وتنق�سم 
املوازن��ة يف ه��ذا االأ�سل��وب اإىل 
االأوىل  املجموع��ة  جمموعتن 
"اإي��رادات  وه��ي  اإي��رادات 
غ��ري  واي��رادات  �سريبي��ة 
" باالإ�ساف��ة للمن��ح  �سريبي��ة 
الثانية  واملجموع��ة  والهب��ات، 
النفق��ات العامة وه��ي "نفقات 
راأ�سمالي��ة  ونفق��ات  جاري��ة 

تطويرية. "
التخطي��ط  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
للموازنة يكون لعام واحد فقط 
وذل��ك وف��ق القواع��د العام��ة 
الإعداد املوازنة، باالإ�سافة الأن 
حجم املتغ��ريات كبري وبالتايل 
حج��م املخاط��رة اأعل��ى فيت��م 
اعتم��اد �سنوية املوازنة لتقليل 

حجم املخاطرة.
وعن الب��دء يف اإع��داد املوازنة 
واآلي��ة اعتماده��ا اأف��اد "�سيام 
القان��ون  املوازن��ة ح�س��ب  " اأن 
الع��ام يت��م بدايته��ا م��ن �سه��ر 
يوليو م��ن ال�سن��ة الت��ي ت�سبق 
يت��م  بحي��ث  املوازن��ة،  �سن��ة 
اإبالغ ال��وزارات عن بدء اعداد 
املوازن��ة وف��ق ال�سيا�س��ات التي 
لتحقي��ق  احلكوم��ة  تر�سمه��ا 

املر�سومة،  والربام��ج  االأهداف 
ويت��م مناق�سته��ا مع ال��وزارات 
املختلف��ة ويتم اع��داد اخلطة  
ورفعه��ا م��ن قب��ل وزي��ر املالية 
ملجل���ص الوزراء ومن ثم جمل�ص 
للمجل���ص  يقدمه��ا  ال��وزراء 
الت�سريع��ي قب��ل نهاي��ة الع��ام 
ويق��وم املجل���ص مبناق�ستها مع 
جلنة املوازن��ة ليتم اعتمادها، 
ويف ح��ال وج��ود اأي تعدي��الت 
ال��وزراء  ملجل���ص  رده��ا  يت��م 
ويت��م تعديله��ا وف��ق املناق�س��ة 
والتحلي��ل، موؤك��دًا اأن��ه ال يتم 
بوج��ود  اإال  نفق��ة  اأي  �س��رف 

خم�س�ص لها يف املوازنة .
ويف مقارن��ة ب��ن موازن��ة �سه��ر 
ب�سه��ر   2016 لع��ام  يناي��ر 
يناير لع��ام2017 اأ�سار اإىل اأن 

هن��اك فرق وا�سح ب��ن موازنة 
بزي��ادة   2017 و   2016
%حي��ث كان هن��اك  تبل��غ20 
زيادة يف االإي��رادات فانعك�ست 
ه��ذه الزي��ادة عل��ى الروات��ب 
وامل�ساري��ف الت�سغيلي��ة ل�سالح 
خم�س�سات الوزارات، ففي �سهر 
يناي��ر 2016 بلغ االإنفاق على 
 ، �سيق��ل  ملي��ون   15 ال��وزارات 
مت  يناي��ر2017  �سه��ر  بينم��ا 
18ملي��ون  م��ن   اك��ر  انف��اق 
ذل��ك  ينعك���ص  حي��ث   ، �سيق��ل 
ب�س��كل اإيجابي عل��ى اخلدمات 

التي تقدم للجمهور.
وع��ن ال�سعوب��ات الت��ي تواجه 
اإعداد خطة املوازنة بننّ �سيام 
اأن هن��اك حتدي��ات و�سعوبات 
الو�س��ع  نتيج��ة  ج��دًا  كب��رية 
ال�سع��ب ال��ذي مي��ر ب��ه قط��اع 
غزة من ح�س��ار واغالق معابر 
الثالث��ة  للح��روب  باالإ�ساف��ة 
املتتالي��ة الت��ي اأدت اإىل تدمري 
البني��ة التحتي��ة للقطاع وهذا 
اأث��ر على البيئ��ة اال�ستثمارية 
وبالت��ايل يوؤث��ر عل��ى حت�سيل 
االإي��رادات باالإ�ساف��ة لتخل��ي 
حكوم��ة الوفاق ع��ن واجباتها 

جتاه القطاع
رغ��م  اأن��ه  �سي��ام   واأك��د 
تق��وم  ال�سعب��ة  الظ��روف 
بواجباتها  بااللت��زام  ال��وزارة 
املواطنن  وم�سوؤولياته��ا جت��اه 
عل��ى  للحف��اظ   ، القط��اع  يف 
االجتماع��ي  اال�ستق��رار 
واالقت�س��ادي و لتح�س��ن بيئة 
اال�ستثمار لتعود بالفائدة على 

املجتمع.

 تجاهل حكومة الوفاق لقطاع غزة اضطرنا العتماد خطة طوارئ تعتمد على االيراد المحلي

صيام : تجاهل حكومة الوفاق لقطاع غزة اضطررنا العتماد خطة طوارئ

غزة- الراأي
قال وكيل وزارة املالية امل�ساعد 
املوازن��ة  ع��ام  ومدي��ر  املكل��ف 
اإبراهيم �سي��ام اإن وزارة املالية 
حكوم��ة  ت�سكي��ل  من��ذ  تعتم��د 
الوف��اق وجتاهله��ا لقط��اع غزة 
ط��وارئ  خط��ة  اإع��داد  عل��ى   ،
تعتم��د على االإي��رادات املحلية 

القطاع��ات  عل��ى  االإنف��اق  يف 
وب��ننّ  املختلف��ة.  احلكومي��ة 
اأنه��ا تخ�س���ص �سنويًا م��ا يقارب 
لالإنفاق على  %40 من اخلطة 
القطاع االجتماعي الذي ي�سمل 
اخلدمات التي تقدم للمواطنن 
يف قطاع غزة، املتمثلة ب� "وزارة 
وال�سح��ة  والتعلي��م،  الرتبي��ة 

االجتماعي��ة  ال�س��وؤون  ووزارة 
باالإ�سافة لوزارة العمل و�سوؤون 
ووزارة  واملحرري��ن  االأ�س��رى 
امل��راأة "، بينم��ا القط��اع االأمني 
 " ب����  املتمث��ل  الع��ام  والنظ��ام 
وزارة الداخلية واالأمن الوطني 
و�سلط��ة االأرا�سي ووزارة العدل 

واحلكم املحلي " 
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غزة – خا�ص الراأي- عبد اهلل كر�سوع
بع��د اغتي��ال ال�سهي��د م��ازن فقه��اء االأ�س��ري املبع��د 
اإىل قط��اع غ��زة عل��ى اأي��دي جمهول��ن يب��دو اأنهم 
كثف��ت  "االإ�سرائيلي��ة"؛  باملخاب��رات  مرتبط��ن 
االأجه��زة االأمنية وال�سرطي��ة حملتها �سد العمالء 
املتخابري��ن م��ع االحت��الل "االإ�سرائيل��ي" من اأجل 

حفظ اأمن القطاع.
جه��از  طري��ق  ع��ن  العم��الء  االحت��الل  ��د  ويجننّ
املخاب��رات االإ�سرائيل��ي "ال�ساب��اك" بحي��ث ُت��وكل 
�ساب��ط  اإىل  الفل�سطين��ي  ال�سب��اب  جتني��د  مه��ام 
"اإ�سرائيل��ي" ُيطل��ق عليه عادة ا�س��م عربي، يقوم 
ب��دور اإ�سقاط وجتني��د عدٍد من العم��الء يتعاونون 
ب�سورة مبا�س��رة معه بطرق خمتلفة اأبرزها و�سائل 
التوا�سل االجتماعي واالت�ساالت باأنواعها خا�سة 
ع��ن طريق �سرائ��ح "االأوراجن" ، با�ستخ��دام ر�سائل 
م�سف��رة، اأو االلتقاء يف مناط��ق يطلق عليها "نقاط 
ميت��ة" ع��ادة ما تق��ع على ح��دود غ��زة اأو املناطق 

ال�ساحلية.

حتى األطفال مستهدفون
ونظرًا خل�سو�سية قطاع غ��زة، فاإن عمل االحتالل 
الفل�سطيني  ال�سباب  "االإ�سرائيلي" يح��اول جتنيد 
وحت��ى االأطف��ال، للنيل م��ن املقاوم��ة الفل�سطينية 
اأهداف��ه  اإىل  والو�س��ول  العامل��ن  واأع�سائه��ا 

با�ستخ��دام اأك��ر الو�سائل تط��ورا، االأمر الذي دعا 
اإىل تبن��ي ق��رار بتنفي��ذ حمل��ة اأمني��ة تقطع هذه 

اليد االآثمة التي تتجراأ على املقاومة ورجالها.
م�س��وؤول اأمن��ي كبري يف قط��اع غزة ق��ال ملوقع املجد 
االأمن��ي اأن وزارة الداخلي��ة فتح��ت ب��اب التواب��ة 
اأم��ام العم��الء، مبينا اأن من يق��وم بت�سليم نف�سه من 
العم��الء طواعي��ة لالأجه��زة االأمني��ة فاإن��ه �سيت��م 
التعام��ل مع��ه بال�س��رت وع��دم الف�سيح��ة وتخفيف 

العقوبة عنهم.

إما التوبة وإما اإلعدام
العم��الء  الفل�سطيني��ة  املقاوم��ة  ح��ذرت  بدوره��ا 
واملتخابري��ن م��ع الع��دو "االإ�سرائيل��ي" م��ن مغب��ة 
�سعبه��م  وخيان��ة  الع��دو  معاون��ة  يف  ا�ستمراره��م 
وق�سيته��م، مو�سح��ة اأنه��م ب��ن خياري��ن ال ثال��ث 
لهم��ا اإم��ا التوب��ة والع��ودة اإىل اأح�س��ان �سعبه��م اأو 
نهايت��ه  �سيك��ون  وال��ذي  التخاب��ر  يف  اال�ستم��رار 

االإعدام.
القائد امليداين يف املقاومة الفل�سطينية "اأبو عمر" 
�سددنّ عل��ى خطورة الدور الذي يقوم به العمالء من 
تقدميه��م ملعلوم��ات اأو ر�سدهم لتح��ركات املقاومة، 
ون�س��ر ال�سائع��ات، وامل�سارك��ة يف عملي��ات اغتي��ال، 
م�س��ددًا عل��ى اأهمي��ة توجي��ه �سرب��ة قا�سم��ة اإىل 

هوؤالء اخلونة كما قال.

ف "اأب��و عم��ر" العمال��ة خ��الل حديث��ه م��ع  وع��رنّ
"الراأي" قائاًل: " التخابر اأو العمالة هي التوا�سل 
م��ع املخاب��رات االإ�سرائيلي��ة بهدف اإي��ذاء املجتمع 
اأمني��ة  مبعلوم��ات  االحت��الل  وم��د  الفل�سطين��ي، 
وع�سكرية، وتنفيذ بع�ص العمليات التي ال ت�ستطيع 
قوات الع��دو االإ�سرائيلي تنفيذه��ا داخل ال�سفوف 
الفل�سطيني��ة، مقابل احل�سول عل��ى مال اأو خدمات 

اأخرى".
وب��ن "اأب��و عم��ر" اأن م��ن �سقط��وا يف ه��ذا الوح��ل 
ه��م على مف��رتق طرق اإم��ا اأن يتوبوا ويع��ودوا اإىل 
اأح�س��ان �سعبهم واإم��ا اأن ي�ستم��روا يف طريقهم اإىل 

الهالك بر�سا�سة يف الراأ�ص ح�سب قوله.

اإلسالم يُرّغب العمالء بالتوبة
من جهة اأخرى، اأكد عميد كلية ال�سريعة والقانون 
اأن  ال�سو�س��ي  ماه��ر  د.  االإ�سالمي��ة  اجلامع��ة  يف 
ال�سريع��ة االإ�سالمي��ة مل حت��دد عقوب��ة للعميل اأو 
املتخابر مع العدو، من باب اأن اأ�سراره ونتائج عمله 

ال�سلبية تختلف من �سخ�ص اإىل اآخر.
"االآث��ار  ل�"ال��راأي":  حدي��ث  يف  ال�سو�س��ي  وق��ال 
ال�سلبي��ة للعم��ل م��ع الع��دو تختل��ف وف��ق درج��ة 
ارتب��اط العمي��ل، فقد تكون اآثاره��ا ال تغتفر، اأو ال 

يكون لها اأثر خطري على املجتمع".
واأ�س��ار اإىل اأن��ه قب��ل تقرير العقوبة عل��ى العمالء 

يج��ب درا�سة حال��ة كل منهم على ح��دة، والتعرف 
عل��ى درج��ة ارتباط��ه بالع��دو، واأي�س��ا التاأك��د من 
طريق��ة ا�سرتاك��ه يف العم��ل معه��م، "فهو اإم��ا َعمل 
بق�س��د ورغبة منه بذلك، اأو ُغ��رر به وتعاون معهم 

بعد اإكراه وتهديد".
��َب النا���ص  واأك��د ال�سو�س��ي عل��ى اأن اهلل تع��اىل رغَّ
بالتوب��ة وَح�سه��م عليه��ا بقول��ه تع��اىل: "ق��ل ي��ا 
عب��ادي الذي��ن اأ�سرفوا على اأنف�سه��م ال تقنطوا من 
رحم��ة اهلل"، م�سريا اإىل اأن توب��ة العميل ال توؤخذ 
بعالته��ا، فالتائب يج��ب اأن يعقد العزم والنية على 
ذل��ك، وال يعود ملمار�سة خيانت��ه مع العدو، واأن يرد 
احلق��وق اإىل اأهله��ا، اإن كان قد اعت��دى على حقوق 

النا�ص.
و�س��دد عل��ى اأن ال��كالم يف التوب��ة ال يوؤكده��ا، اإمنا 
توؤكده��ا الت�سرف��ات ال�سحيح��ة الت��ي تعك���ص ندم 
"عل��ى املجتم��ع الفل�سطين��ي اأن  العمي��ل، م�سيف��ا: 
يتقب��ل التائب فكل اإن�س��ان يخطئ، ومن املجحف اأن 
نعاق��ب االإن�س��ان بعد اعرتافه بذنب��ه، فاهلل تعاىل 

يعفو عن التوابن".
واأهلي��ة  و�سعبي��ة  جماهريي��ة  مطالب��ات  وتعال��ت 
واملقاوم��ة  االأمني��ة  لالأجه��زة  غ��زة  قط��اع  يف 
الفل�سطيني��ة بال�سرب بيد من حدي��د للق�ساء على 
العمالء واخلونة الذين يقومون بدور قذر لت�سفية 

املقاومة وحماولة �سرب بنيتها التحتية.

تحذيرات بأشد العقاب لمن لم يسلم نفسه منهم

توبة العمالء .. تحّرٌر من وحل السقوط والخيانة
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خانيون�ص- الراأي
يعت��رب مرك��ز �سرط��ة ال�سرقية م��ن اأهم 
املراكز ال�سرطية يف حمافظة خان يون�ص 
جن��وب قطاع غ��زة كونه يخ��دم مواطني 
ع��دة بل��دات ه��ي بن��ي �سهي��ال وعب�س��ان 
اجلديدة وعب�سان الكبرية وخزاعة التي 
يق��در ع��دد �سكانه��ا بح��وايل 100 األ��ف 
ن�سم��ة مل�ساحة �سكانية تق��ارب ال" 40 " 

األف دومن تقريبا .
يف ه��ذا ال�س��دد اأك��د املقدم عل��ي اأبو طري 
مدي��ر مركز �سرطة ال�سرقي��ة اأن طبيعة 
�س��كان منطق��ة اخت�سا���ص املرك��ز تغل��ب 
عليه��ا الطاب��ع الع�سائري وه��ذا االأمر له 
ايجابي��ات كب��رية ولكن باملجم��ل تربطنا 
عالق��ات جي��دة مبخات��ري ووجه��اء تل��ك 

العائالت .
واأك��د املقدم اأبو ط��ري اإىل اأن املركز اأجنز 
"3984" مهم��ة خ��الل الرب��ع االأول من 
ع��ام 2017 م وذل��ك م��ن خ��الل اجله��ود 
املمي��زة الت��ي يقوم به��ا �سب��اط و�سباط 

�سف واأفراد املركز .

واأ�س��ار اأبو ط��ري اإىل اأن املرك��ز ي�ستقبل 
املواطن��ن عل��ى م��دار ال�ساع��ة ويعم��ل 
عل��ى ح��ل م�ساكله��م وق�ساياه��م وذلك 
من خالل االجراءات القانونية املتبعة 
ح�س��ب  كٌل  املرك��ز  ودوائ��ر  اأق�س��ام  يف 

اخت�سا�سه .
وح�س��ب اإح�سائي��ة عم��ل املرك��ز خ��الل 
الرب��ع االأول ب��ن املقدم اأبو ط��ري اإىل اأن 
مكت��ب التحقيق ا�ستقب��ل " 526 " �سكوى 
اأجن��ز منه��ا" 495" وج��اري العم��ل على 
ا�ستكمال باقي تلك ال�س��كاوى، وكانت من 
اأبرز تل��ك ال�س��كاوى التحقيق م��ع املدعو 
) ك.���ص ( حي��ث مت التحقي��ق معه على 
العدي��د م��ن ق�ساي��ا ال�سرق��ة والت��ي بلغ 
جمم��وع م��ا ق��ام ب�سرقت��ه ح��وايل" 20 
األ��ف" دوالر ومت حتويل��ه للنيابة العامة 

الأخد االجراءات القانونية بحقه.
واأ�س��اف اأب��و ط��ري اإىل اأن ق�س��م التنفي��ذ 
ق��ام باإجن��از "2031" مهم��ة تنوع��ت ما 
ب��ن تنفي��ذ "821" اأم��ر حب���ص بالذمة 
و "278" اأم��ر حب���ص بالغرام��ة و تنفيذ 

"282" مذكرة قب�ص �سادرة عن النيابة 
وكذل��ك توزي��ع "650" ب��الغ �س��ادر ع��ن 
مكات��ب التحقي��ق وال�س��كاوى والعالق��ات 

العامة .
واأما ع��ن ق�سم الدوريات فاأ�سار املقدم اأبو 
ط��ري اإىل اأن��ه اأمت "720" مهم��ة خ��الل 
الرب��ع االأول من الع��ام اجلاري تنوعت ما 
بن مهمات م�ساج��رات اأو تاأمن موقوفن 
وعالجه��م يف امل�س��ايف اخلا�س��ة واخلروج 
يف احلواج��ز الليلية و�سم��ن خطة ب�سط 
اأب��رز  وم��ن  النظ��ام  وحف��ظ  ال�سيط��رة 
مهم��ات ق�س��م الدوري��ات قيام��ه بالقب�ص 
عل��ى املدع��و ) ف.م ( بع��د العث��ور عل��ى 
�سالح ناري وكمية م��ن الذخرية واملعدات 

الع�سكرية يف منزله .
ق�س��م  اأن  اإىل  ط��ري  اأب��و  املق��دم  واأردف 
ال�سكاوى يعمل على حل اخلالفات املالية 
عل��ى  للحف��اظ  الب�سيط��ة  اخلالف��ات  اأو 
الروابط االجتماعية بعد اال�ستماع لكل 
االط��راف والو�سول حل��ل ير�سي اجلميع 
حي��ث اأجن��ز الق�س��م "391" مهم��ة منه��ا 

"58" خالف��ات  و  م��ايل  "383" خ��الف 
اأخرى حيث اأنهى يف اإحدى مهماته خالفًا 
و4000  دين��ار   1500" قيمت��ه  مالي��ًا 
كام��اًل  املبل��غ  دف��ع  مت  حي��ث  �سي��كل" 

وت�سليمه ل�ساحب ال�سكوى.
واأ�س��اف اأب��و ط��ري اإىل اأن ق�س��م االإدارة 
يق��وم بالعدي��د م��ن امله��ام منه��ا ت�سهي��ل 
م��ع  والتوا�س��ل  املرك��ز  عنا�س��ر  مهم��ات 
كاف��ة االإدارات االأخ��رى حي��ث بل��غ عدد 
املرا�سالت ال�س��ادرة وال��واردات واملهمات 
الت��ي ق��ام به��ا ح��وايل "347" مهمة كما 
وينف��ذ مهم��ات اخ��رى تخ���ص املواطنن 

كاإفادات املوقوفن ومكاتبات اأخرى .
رغ��م  اأن��ه  اإىل  ط��ري  اأب��و  املق��دم  واأ�س��ار 
كل املعيق��ات الت��ي تواج��ه عمله��م كقل��ة 
املوازن��ات و�سع��ف االإمكاني��ات واالأجهزة 
املكتبي��ة املُ�س��رية للعم��ل اإال اأنه��م يعملوا 
بكام��ل طاقاتهم م��ن اأجل احلف��اظ على 
وا�س��رتداد  وممتلكاته��م  املواطن��ن  اأم��ن 
االإج��راءات  ح��دود  �سم��ن  حقوقه��م 

القانونية املتبعة.

نفذ "4" آالف مهمة منذ مطلع العام

مركز شرطة الشرقية : عمل دؤوب
 وخدمات متواصلة على مدار الساعة
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جرمي��ة اغتي��ال االأ�س��ري املح��رر م��ازن فقه��اء كانت 
ق��د اأ�س�س��ت ملرحل��ة جدي��دة مهم��ة ومف�سلي��ة، فما 
ع��ادت تنام عي��ون رجال االأم��ن �سواء كان��وا اأولئك 
اأو  الفل�سطيني��ة،  االأمني��ة  لالأجه��زة  التابع��ن 
رج��ال ف�سائ��ل املقاوم��ة الع�سكرية، الأج��ل مواجهة 
العمالء وا�سطيادهم م��ن اأوكارهم التي يخ�س�سونها 

ال�ستهداف املجاهدين.
فل��م يرق للكث��ري مم��ن ال تعنيهم االأح��داث االأمنية 
اخلارق��ة الأم��ن القط��اع تل��ك احلواج��ز الت��ي عليه 
اأن يبط��ئ �سرعته جتاهه��ا والوقوف عن��د حدودها 
الأغرا���ص اأمنية بحتة، لتكون موؤرق حلركة العمالء 

ومزعجة الأبناء الطابور اخلام�ص.

حرب استخباراتية
اخلبري االأمني ه�س��ام املغاري حتدث ل�"الراأي" ب�ساأن 
االإجراءات االأمنية املتخذة �سد العمالء، وقال باأن 
م�سكل��ة العمالء هي لي�س��ت م�سكلة فريدة وح�سرية 
يف قط��اع غزة، بل تنت�سر يف �ست��ى دول العامل وعلى 

قوى االأمن الفل�سطينية حماربتها.
م��ع  يخو���ص  ال�سهي��وين  الع��دو  اأن  املغ��اري  وق��ال 
الفل�سطيني��ن حرب��ًا متكامل��ة بعي��دًا ع��ن املواجهة 
ح��رب  اإىل  جلوئ��ه  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الع�سكري��ة، 
اإىل  جدي��دة  بط��رق  والو�س��ول  اال�ستخب��ارات 

�سخ�سيات قيادية كما ح�سل مع الفقهاء.
ونف��ى اخلب��ري االأمن��ي اأن عملي��ة االغتي��ال ح�سلت 
يف ظ��روف يغل��ب عليها الرتاخي االأمن��ي، بل حدثت 
عملي��ة االغتي��ال بطريق��ة ا�ستخباراتي��ة جديدة 
ع��رب عن�سر املفاج��اأة والغ��ري معهودة ل��دى املقاومة 
الفل�سطينية، مما �سيدفعها للوعي ب�سكل اأكرب واأكر 

م�ساعفة عن املراحل ال�سابقة.
وق��ال املغ��اري اأنه عل��ى املقاومة ت�سدي��د اأمنياتها 
واتب��اع ط��رق جدي��دة موزاي��ة للق��وى الع�سكرية 
الع��دو  وا�ستق��رار  اأم��ن  اخ��رتاق  يف  الرفيع��ة 
املبا�س��رة  املعلوم��ات  اإىل  الو�س��ول  يف  ال�سهي��وين 
املعادل��ة �س��د االحت��الل اال�سرائيل��ي،  لت�سوي��ب 
منوه��ا اإىل احلاج��ة القوي��ة اإىل تطوي��ر العم��ل 
واالأداء االأمن��ي وزي��ادة الكف��اءات �سمن مواجهة 
اجلدي��دة  اال�ستخب��ارات  بطريق��ة  االحت��الل 

املنا�سبة لتلك املرحلة اخلطرية.

خط أحمر
وب�س��اأن االإج��راءات االأمني��ة الت��ي تتخذه��ا وزارة 
الداخلي��ة عقب جرمية االغتيال، حتدثت "الراأي" 
اإىل الناطق با�سم وزارة الداخلية اإياد البزم والذي 
اأ�سه��ب يف التفا�سيل االأمنية الت��ي جتريها االأجهزة 
االأمني��ة للو�سول �سمن خطن وا�سحن، وهما ك�سف 

باملنفذي��ن، وكذل��ك  خي��وط اجلرمي��ة واالإم�س��اك 
�سبط احلالة االأمنية ب�سكل اأدق واأكرب ل�سمان عدم 

تكرار مثل تلك اجلرمية مرة اأخرى.
غ��زة  قط��اع  يف  االأمني��ة  احلال��ة  اأن  الب��زم  وق��ال 
م�ستق��رة من��ذ ما يزيد ع��ن اأحد ع�سر عام��ًا، اإال اأنه 
مل ي��رق لالحتالل واأذنابه حالة االأمن الذي يعي�سه 
القط��اع، مو�سح��ا اأن حال��ة االغتي��ال مل ول��ن توؤثر 

على احلالة االأمنية العامة يف �سوارع قطاع غزة.
وح��ذر الب��زم العم��الء وكل م��ن يتخاب��ر م��ع العدو 
ب��اأن ب��اب التوب��ة مفت��وح، حت��ى ال ي��رتدد العمي��ل 
الإنق��اذ نف�سه واأهله من وح��ل التخابر، مهددًا الذين 
يرف�س��ون ت�سلي��م اأنف�سه��م باأنهم �سيقع��ون يف قب�سة 
االأجه��زة االأمني��ة عاج��اًل اأو اآج��اًل ف��ال ح�سان��ات 

تاأمنهم.
واعترب البزم اأن اإج��راءات االإغالقات على احلدود 
الت��ي اتخذته��ا االأجه��زة االأمني��ة وا�ستم��رت ليوم 
واح��د فق��ط، باأنها اإجراءات عادي��ة جدًا حتدث يف 
اأرق��ى دول الع��امل حينم��ا يحدث خلل اأمن��ي، م�سريًا 
اإىل اأن مع��رب بي��ت حان��ون "اي��رز" مفت��وح للحاالت 
االإن�سانية وزيارة اأهايل االأ�سرى امل�سموح لهم بزيارة 
اأبنائه��م يف �سج��ون االحت��الل، كما ه��و اأي�سا مفتوح 

للموؤ�س�سات الدولية االأجنبية الوافدة عربه.
خط��ة  الداخلي��ة  وزارة  ل��دى  اأن��ه  الب��زم  وق��ال 

رادع��ة  تنفيذي��ة  توعوي��ة  �سامل��ة  متدحرج��ة 
و�سارم��ة يف املرحل��ة املقبل��ة، لع��دم ال�سم��اح ر�سميًا 
الأي �سبيل لتنفيذ جرمية ب�سع، والتي ت�سمل توعية 
خماط��ر  جت��اه  الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  فئ��ات  جمي��ع 

التخابر مع االحتالل ونتائجه الكارثية.
واأك��د الب��زم عل��ى اأن فئة العم��الء فئ��ة قليلة جدا 
وعدده��م حم��دود لك��ن خطرهم كب��ري، لذلك وجب 
اتخ��اذ االإج��راءات الالزم��ة، ال ميكن ب��اأي �سكل من 
االأ�س��كال اأن تك��ون تلك االإج��راءات ه��ي اإجراءات 
عقابي��ة للمواطن��ن، عل��ى العك���ص ه��ي توف��ر له��م 
ح�سان��ة اأمني��ة وت�سع اجلمي��ع يف ماأمن م��ن خبائث 
العدو، منوها اإىل اأنها اإج��راءات ا�سطرارية موؤقتة 

لظروف اأمنية مل مير بها قطاع غزة من قبل.
و�س��دد البزم اأن تهديد حالة اال�ستقرار االأمني ما هي 
اإال خط��وط حم��راء ال ميكن الأح��د امل�سا���ص بها، كما 
ال ميك��ن ال�سم��اح الأحد باللعب يف الطري��ق املعاك�ص ملا 
فيه م�سلح��ة للق�سية الفل�سطيني��ة ومقاوميه.  هكذا 
تب��دو الظ��روف مرهون��ة للحال��ة االأمني��ة اجلاري��ة 
لف��رتة موؤقتة وحمدودة حت��ى تنفذ اخلطط االأمنية 
وو�سع القب�سة االأمنية ف��وق كل مرتب�ص باملجاهدين 
والقيادة الفل�سطينية املطلوبة لالحتالل اال�سرائيلي، 
وحتى تنك�سف خيوط جرمي��ة اغتيال االأ�سري املحرر 

مازن فقهاء والقب�ص على اجلناة واأمثالهم.

للحفاظ على أمن الوطن والمواطن

الحواجز األمنية بغزة  .. تؤرق العمالء وتزعج الطابور الخامس
غزة- خا�ص الراأي _ اآالء النمر
تتفتح العيون اأكر، وتن�سد االآذان 
ل��كل م��ا ه��و غري��ب ع��ن ال�سي��اق 
عل��ى  الرج��ال  ي�سط��ف  املعت��اد، 
الرئي�سية  الطرق��ات واملفرتق��ات 
وبحوزتهم اأ�سلح��ة احل�ص االأمني 

وال  للعم��الء  م��رور  ال  الرفي��ع، 
الأذن��اب االحت��الل م��رور الك��رام 
عرب الطرق��ات، وال حي��اة كرمية 
ل��كل من طوعت ل��ه نف�سه فعل كل 

ما هو معاك�ص للوطنية.
ال�سربة القا�سية التي اأتت لقطاع 

ت�سي��ب  كادت  ظه��ره  م��ن  غ��زة 
�ساكنيه بالذهول، فاإ�سابة �سيفها 
املبع��د اإليه��ا ب�سوء له��ي كبرية من 
الكبائ��ر الت��ي ال ميك��ن لل�سرف��اء 
فعله��ا بطريق��ة الغ��در يف �ساعات 

امل�ساء املتاأخرة.
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اإىل  املتخابري��ن  اأه��ايل  وي�سط��ر 
دف��ع ثمن خطيئ��ة مل يقدموا على 
ارتكابه��ا ب�سب��ب النظ��رة الدونية 
للمجتم��ع، الذي ال يرغب يف الفهم 
وب��ن  املتخاب��ر  ب��ن  التفري��ق  اأو 
عائلت��ه ال��ذي ال ذنب له��ا �سوى اأن 

هذا ال�سخ�ص اأحد اأفراد عائلتها.

الظروف قاسية ولكن؟
يق��ول املواط��ن اأحم��د الق��را:" اإن 
�سوء االأو�ساع االقت�سادية والفقر 
واالنق�سام امللع��ون اأ�سباب رئي�سية 
يف زي��ادة ع��دد العم��الء، ح�سبن��ا 
مو�سح��ًا  الوكي��ل"،  ونع��م  اهلل 
اأن��ه يج��ب اأن ننظ��ر بع��ن الراأفة 
والرحم��ة الأه��ايل املتخابرين الأن 

ال ذنب لهم.
ح�س��ن  املواط��ن  ال��راأي  ويوافق��ه 
اأب��و �سخي��ل حي��ث يوؤك��د اأن اأه��ايل 
كام��ل  يتحمل��ون  ال  املتخابري��ن 
امل�سئولي��ة، وال �س��ك اإن كان هن��اك 
ق�س��ور يف تربي��ة اأبنائه��م، وكذلك 
املجتم��ع نف�سه له دور، لكن يف جميع 
للتعام��ل  م��ربر  يوج��د  ال  احل��االت 
م��ع االحت��الل، وال يوج��د اأي م��ربر 
يكف��ي  اأن��ه  اإىل  الفت��ا  للخيان��ة"، 
االأه��ل م��ا �سيالقونه م��ن جمتمع ال 

يرحم فهذا عقاب قا�سي لهم .
ومب��ا اأن العائل��ة ه��ي امل�سئول��ة عن 
تربي��ة اأبنائه��ا فاإن املواط��ن ع�سام 
العمال��ة  اأن  يوؤك��د  �سمال��ة  اأب��و 
فه��ل  و�سل��وك،  تربي��ة  واخليان��ة 
العائلة تغفل ع��ن ت�سرفات و�سلوك 
اأبنائه��ا، حمم��اًل امل�سئولي��ة للعائلة 
كونه��ا امل�سئولة ع��ن متابعة اأبنائها، 
واأن��ه مهم��ا ح��اول العمي��ل اإخف��اء 
نف�س��ه الب��د اأن يك�س��ف م��ن خ��الل 
ال�سل��وك الغ��ري طبيع��ي ل��ه، ولي���ص 
م��ن املن�س��ف تعلي��ق ه��ذه اجلرمية 
عل��ى �سماع��ة االأو�س��اع ال�سيا�سي��ة 
واالقت�سادي��ة وغريه��ا، واإال حتول 
عم��الء  اإىل  ال�سع��ب  م��ن   80%
ح��د  عل��ى  وجمرم��ن،  ول�سو���ص 

تعبريه.
يف  املتخاب��ر  اأو  العمي��ل  ويع��رف 
اأن��ه  عل��ى  الفل�سطين��ي  املجتم��ع 
ذل��ك ال�سخ���ص ال��دينء ال��ذي قبل 
بذل��ك  بائع��ا  ال��ذل  نف�س��ه  عل��ى 
كرامت��ه واإن�سانيت��ه اإىل االحت��الل 
االإ�سرائيل��ي وم�ساعدته يف تخريب 

بلده اأمنيا و�سيا�سيا واقت�ساديا.

وصمة عار أبدية
اأو  املتخابري��ن  اأه��ايل  اأن  ومب��ا 
اأخط��اء  ثم��ن  يدفع��ون  العم��الء 
اأبنائه��م من خالل النظ��رة الدونية 
للمجتم��ع جتاههم، ف��اإن االأخ�سائي 
االجتماع��ي والرتب��وي ن��ور الدي��ن 
حمي�س��ن ي��رى اأن النظ��رة الدوني��ة 
ذوي  جت��اه  للمجتم��ع  وال�سلبي��ة 
املتخاب��ر توؤث��ر اجتماعي��ا ونف�سي��ا 
عليه��م، وخا�سة الزوج��ة واالأوالد 

بالدرجة االأوىل .
ووف��ق ما ذك��ره حمي�س��ن يف حديثه 
للراأي، ف��اإن اأ�سباب النظرة ال�سلبية 
الأه��ايل املتخابري��ن م��ع االحت��الل 
يف  ي��رى  املجتم��ع  اأن  اإىل  تع��ود 
ع��ار  و�سم��ة  الع��دو  م��ع  التخاب��ر 
اأبدي��ة تالحق املتخاب��ر واأهله وكل 
من ل��ه �سلة بهم، موؤك��دًا اأن النظرة 
ح�س��ب  ترج��ع  للمجتم��ع  ال�سلبي��ة 
الثقافات، حي��ث ال يوجد وعي كاف 
لدى النا�ص باأن اأهايل املتخابر لي�ص 

لهم ذنب.
وال تتوق��ف معان��اة اأه��ايل العمالء 
م��ن  التحقريي��ة  النظ��رة  عن��د 
قب��ل املجتم��ع الراف���ص له��م، حيث 
اإىل  االأحي��ان  بع���ص  يف  ي�سط��رون 
ترك منطقة �سكناه��م، اأو االكتفاء 
باجللو���ص باملن��زل وال يخرجون اإال 
لل�س��رورة الق�سوى، كم��ا يتحايدون 
احلدي��ث واالختالط م��ع االآخرين 

خ�سية اأن مي�سهم اأحد بكلمة �سوء.
ويف ال�سي��اق ذات��ه، يوؤك��د حمي�س��ن 
واملعي�س��ي  االقت�س��ادي  الو�س��ع  اأن 
املواطن��ن  يعي�س��ه  ال��ذي  ال�سي��ئ 
يف قط��اع غ��زة املحا�س��ر من��ذ اأك��ر 
ه��و  متوا�سل��ة،  �سن��وات  ع�س��ر  م��ن 

االأر�سية اخل�سب��ة للجوء الكثريين 
اإىل التخاب��ر م��ع االحت��الل، وه��ذا 
االأمر ال يعن��ي اأن االأ�سرة ال تتحمل 
ذن��ب، ولكن ال�سبب الرئي�سي يعود ملا 

تعي�سه غزة من ح�سار مطبق.

الوعي والتثقيف
حت�س��ن  بكيفي��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
نظ��رة املجتمع لعائ��الت املتخابرين 
االأخ�سائ��ي  يوؤك��د  االحت��الل،  م��ع 
احل��لنّ  اأن  مالخ��ة  زه��ري  النف�س��ي 
يكمن يف توعي��ة املجتمع باأن اأهايل 
العم��الء ه��م �سحاي��ا فق��ط ولي�سوا 
فيم��ا  له��م  ذن��ب  ال  واأن  جمرم��ن 
اقرتفه اأبناوؤهم، اإىل جانب احتواء 
ة  ه��ذه العائالت والتخفي��ف من حدنّ
ال�سلبي��ة عليه��م،  النف�سي��ة  االآث��ار 
ودعمه��م واإعادة دجمهم يف املجتمع 
بحي��ث يتم تخفي��ف ال�سغوط التي 

يواجهونها.
يق��ول مالخ��ة يف حدي��ث لل��راأي:" 
يك��ون  املجتم��ع  نظ��رة  حت�س��ن  اإن 
الوع��ي  عل��ى  الرتكي��ز  خ��الل  م��ن 
الع��ام ب��اأن اخلط��اأ والذن��ب يتحمله 
�ساحب��ه فق��ط ولي���ص اأهل��ه، وم��ن 
خالل التاأث��ري على الطبقة املتعلمة 
واأكادميي��ن  جامعي��ن  ط��الب  م��ن 
ومثقف��ن للعم��ل عل��ى ن�س��ر ثقاف��ة 
التقبل وعدم حتمي��ل العوائل خطاأ 

فرد من العائلة.
ويلعب اجلانب االعالمي دورًا موؤثرا 
يف تغيري نظرة املجتم��ع ال�سوداوية 
جتاه اأهايل املتخابرين ب�سرط عدم 
الت�سب��ب باأي حرج الأي من االأ�سر اأو 
موؤ�س�س��ات  تتحم��ل  كم��ا  االأف��راد، 
املجتمع امل��دين دورا هاما يف تكثيف 

العم��ل  م��ن خ��الل ور���ص  التوعي��ة 
لتحقي��ق ه��ذا الهدف حت��ت عناوين 
خمتلفة الأي فرد اقرتف خطاأ معن 
كال�سارق واملدمن اأو تاجر املخدرات، 
اأو حتى املتخابر اأو اأ�سحاب ال�سلوك 

الالاأخالقي.
م��ن  املطل��وب  مالخ��ة:"  وي�سي��ف 
واأعيان��ه  مبوؤ�س�سات��ه  املجتم��ع 
تل��ك  باإ�س��راك  القي��ام  وعوائل��ه 
االأ�س��ر والتعامل معها كو�سع طبيعي 
االجتماع��ي  التفاع��ل  لتحقي��ق 
وك�س��ر اأي حاجر داخل��ي واإزالة اأي 
م�ساع��ر �سلبية قد حت��د من ن�ساطها 
وتفاعله��ا، ويف نف���ص االإط��ار يج��ب 
حتم��ل  اأال  املتخاب��ر  عائل��ة  عل��ى 
نف�سها اأو جتل��د نف�سها وحتكم عليها 
باالنهيار وال�سياع ب�سبب �سلوك فرد 
قد تعر�ص لنوع م��ن الظروف اأ�سبح 

من خاللها عميل".
واإىل جان��ب ذل��ك، ف��اإن املطلوب من 
املجتمعي��ة  واملوؤ�س�س��ات  املجتم��ع 
التفكري بطريق��ة ايجابية متنحهم 
احلف��اظ على اأنف�سه��م اأكر والثقة 
بالنف���ص اأكر، وتخل��ق التناف�ص مع 
ذواتهم وجمتمعهم باأنهم اأهال للخري 
والعط��اء، وبه��ذا ال�سل��وك ال ميك��ن 
اأن منك��ن �سع��اف النفو���ص م��ن ب��ث 
�سمومهم واإ�سباع �سهواتهم البهائمية 
يف حتقيق ال�سمات��ة والقيل والقال، 
واإ�سعار تل��ك العائ��الت بو�سمة عار 

اأ�سابتهم وهم منها براء.
العقوبة �سخ�سية ولي�ست جماعية

والقان��ون  ال�سريع��ة  كلي��ة  عمي��د 
ماه��ر  د.  االإ�سالمي��ة  اجلامع��ة  يف 
ال�سو�س��ي يق��ول:" يف اال�س��الم ف��اإن 
ت�سرفات��ه  ع��ن  م�سئ��ول  االن�س��ان 
و�سلوكه، والعقوبة �سخ�سية ولي�ست 

ال�سخ���ص  تتع��دى  وال  جماعي��ة، 
اجل��اين ب��اأي حال م��ن االأح��وال، 
يق��ول اهلل ع��ز وج��ل يف كتاب��ه:" 
اأخ��رى"، كم��ا  وزر  وزارة  ت��زر  وال 
يق��ول عز وج��ل:" كل اإم��رىء مبا 

ك�سب رهن ".
 ويوؤك��د ال�سو�سي يف حديث للراأي، 
اأن عائل��ة املتخاب��ر ال تتحمل وزر 
ابنه��ا ب��اأي ح��ال، وال يج��وز عقال 
اأن نحم��ل عائلته امل�سئولية ب�سبب 
مو�سح��ا  ترتكبه��ا،  مل  جرمي��ة 
اأن نظ��رة املجتم��ع يج��ب اأن يت��م 
ت�سحيحه��ا واأن احلك��م يف النهاية 

هو ال�سرع.
الفل�سطين��ي  املجتم��ع  ويحت��اج 
للتثقيف وتغي��ري النظرة ال�سلبية 
تلع��ب  حي��ث  املتخابري��ن،  الأه��ايل 
املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة وامل�ساجد من 
خ��الل الوع��اظ دورا هام��ا يف ه��ذا 
التغي��ري، فالعمي��ل واملتخاب��ر ي��الم 
ويحا�س��ب على ما اق��رتف من جرم، 
وتق��ومي ه��ذه الثقاف��ة املجتمعية، 
فاالإن�سان مرهون بعمله وت�سرفاته 

و�سلوكه، وفق ما ذكره ال�سو�سي.

باب التوبة مفتوح
واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  وكان��ت 
الوطن��ي يف غ��زة، ق��د اأعلن��ت ع��ن 
فت��ح ب��اب التوب��ة مل��ن وق��ع �سحيًة 
لالحت��الل واأجه��زة خمابراته ملدة 

اأ�سبوع.
وقال��ت الداخلية:" انها فتحت باب 
التوب��ة للعم��الء اعتب��ارًا م��ن َي��ْوم 
 ،4/4/2017 املواف��ق  الثالث��اء 
ع�س��ر  الثاني��ة  ال�ساع��ة  وحت��ى 
املواف��ق  الثالث��اء  ي��وم  م�س��اء  م��ن 
11/4/2017، من خالل التوا�سل 
عالق��ة  عل��ى  �سخ���ص  اأق��رب  م��ع 
مبا�سرة باالأجه��زة االأمنية يثق به 

املتخابر".
واأك��دت اأنها �ستوفر مل��ن ي�سلم نف�سه 
والقانوني��ة  االأمني��ة  احلماي��ة 
ظ��روف  وف��ق  ق�سيت��ه  ومعاجل��ة 
املق��ار  وخ��ارج  التام��ة  ال�سري��ة 
امل��دة  ه��ذه  اأن  مو�سح��ة  االأمني��ة، 
متثل ط��وق جناة وفر�س��ة حقيقية 
والعمال��ة  التخاب��ر  يف  ت��ورط  مل��ن 
م��ع االحت��الل، واأراد التخل���ص م��ن 
العار ال��ذي حلق به، وحتكيم العقل 
والر�سد، والع��ودة اإىل ح�سن االأهل 
والوط��ن والعي���ص اآمن��ًا مطمئن��ًا يف 

نف�سه وبلده.

ذوو العمالء .. ضحايا يتألمون بصمت خوفًا من الفضيحة
غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي

بالرغ��م م��ن تفت��ح العقلي��ات 
داخل املجتمع الفل�سطيني، اإال 
اأن الكثريين ال زالوا يتعاملون 
يتعل��ق  فيم��ا  �سلب��ي  ب�س��كل 
واملتخابرين  العم��الء  باأهايل 

م��ع االحت��الل "االإ�سرائيلي"، 
و�سحاه��ا  مع�سي��ة  فب��ن 
تتغ��ري نظ��رة البع���ص لهوؤالء 
ع��ار  و�سم��ة  به��م  ويل�سق��ون 
اأبدي��ة، فيحطون م��ن قدرهم 
ع��ن  ويبتع��دون  وينبذونه��م 

م�ساهرتهم بذريعة اأن العرق 
د�سا���ص، ف�س��ال ع��ن حرمانهم 
ب�س��كل  حياته��م  اإكم��ال  م��ن 
ا�س��رتاق  خ��الل  م��ن  طبيع��ي 
بعنفواني��ه  اإليه��م  النظ��ر 

والتحقري من مكانتهم.
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

دعاء عمار
للم��رة الثاني��ة على الت��وايل تقي��م وزارة �س��وؤون املراأة 
فعالية تختار فيها وتكرم "امراأة فل�سطن" لتكون رمزا 
جامع��ا ملا تبذل��ه وتقدمه الن�س��اء الفل�سطينيات ب�سكل 
ع��ام يف مراف��ق احلي��اة املختلف��ة اجتماعي��ا وثقافي��ا 

و�سيا�سيا واقت�ساديا وجهاديا ويف كل املجاالت.
ج��اءت �سي��دة ه��ذا الع��ام لتعط��ي مث��اال للم��راأة الت��ي 
حتم��ل يف ذاتها بذور ال�سعف والعج��ز يف حاالت كثرية 
م�سابه��ة، فقد ول��دت مري�س��ة عاجزة عن ب��ذل اجلهد 
الكب��ري يف احلرك��ة واللع��ب م��ع االأطف��ال، لك��ن روحها 
بقي��ت وثاب��ة تاأبى اإال اأن تك��ون يف املقدم��ة واإن جهلها 

الكثري من النا�ص رغم ما فعلت وبذلت.
ام��راأة هذا الع��ام كانت ال�سيدة اعت��دال اخلطيب، رمبا 
مل ن�سم��ع ع��ن ا�سمه��ا كثريا، لكن م��ن املوؤكد اأن��ه ال اأحد 
يف غ��زة ال يع��رف موؤ�س�س��ة اأر�ص االإن�س��ان التي تتوافد 
عليه��ا االأمه��ات من طول القطاع وعر�س��ه طلبا لرعاية 
االأمرا���ص  ه��و  االأ�سا�س��ي  وال�سب��ب  �سحي��ا  اأبناءه��ن 

ال�سدرية والتنف�سية.
ب��داأت تل��ك املوؤ�س�س��ة بدع��م م��ايل جيد لكنه��ا كافحت 
م��ع �ساحبته��ا بع��د توقف التموي��ل وبقيت هك��ذا عاما 
بع��د ع��ام حتى ا�ستم��رت وجت��ذرت واأ�سبح��ت موؤ�س�سة 
موثوق��ة ومعروفة حمليا، ومل ي��اأت ذلك من فراغ ولكن 
م��ن اإ�س��رار تلك ال�سي��دة على حتقيق حلمه��ا يف تقدمي 
الدع��م واالإ�سن��اد مل��ن عانوا م��ن مثل ظروفه��ا ال�سحية 

والنف�سية.
لي���ص ذل��ك العم��ل الوحي��د له��ا ولكنه��ا له��ا الكث��ري من 
االأن�سط��ة يف املج��االت ال�سحية والنف�سي��ة و الرتبوية 
مب��ا ال يت�سع املجال لذكره هنا، وله��ا جتربتها يف االأ�سر 
يف �سن��وات الثمانيني��ات، كل ذل��ك وه��ي تعم��ل ب�سم��ت 

وت�سري على درب تعرفه جيدا.
رافقه��ا يف التمي��ز يف املجاالت االجتماعي��ة والرتبوية 
واالإعالمي��ة ع��دد من الن�س��اء الفل�سطيني��ات قدموا يف 
جماالتهم وخلدمة الفئات التي يعملون يف اإطارها جهد 
ال ينك��ره اأح��د، كل ذل��ك يق��ول اأن امل��راأة الفل�سطينية 
م��ا زالت تب��ذل وتعط��ي وتبدع وتق��دم وم��ا زال واجب 
علين��ا كموؤ�س�سات اأن نرعى اإبداعه��ا وتقدميها ونكافئها 
�سك��را جزي��ال عل��ى ذل��ك رغ��م االأو�س��اع االقت�سادية 
احلي��اة  عل��ى  ذل��ك  وانعكا���ص  املرتدي��ة  وال�سيا�سي��ة 

االأ�سرية واالجتماعية ب�سكل عام.
كل ذل��ك اأي�سا ونحن نخرج من مار�ص �سهر املراأة  ونكمل 
يف اإبري��ل م�سريته��ا يف الت�سحي��ة والتق��دمي خا�سة مع 
فئ��ة االأ�س��رى كونها تع��اين دوما بذاته��ا كاأ�سرية ثم مع 
االب��ن واالأب واالأخ والزوج واجل��ار والقريب بل وحتى 

مع الغريب يف دعمها الأ�سرته واأهل بيته.
لي���ص يوم اأو �سه��ر اأو عام ما تقدم فيه امل��راأة  بل يف كل 
ي��وم وكل �سه��ر وكل عام، وه��ي بذلك لي�ست ام��راأة يوم 

فقط وال عام بل كل يوم وكل عام لها.

امرأة فلسطين

وزارة شؤون المرأة

جولت��ه  خ��الل  نعي��م،  د.  وق��ال 
اإن  الطب��ي:  ال�سف��اء  مبجم��ع 
خدم��ات  م��ن  ي�سم��ه  مب��ا  املجم��ع 
متقدم��ة وتاري��خ حاف��ل بالعط��اء 
جعل��ه يرتب��ع يف مقدم��ة العناوين 

ال�سحية يف قطاع غزة.
واأ�ساف، "ه��ذا االأمر يحت��م علينا 
اإىل  اجله��ود  بتكات��ف  جميع��ا 
موا�سل��ة حتقي��ق نه�س��ة مب�ست��وى 
باملجم��ع  ال�سحي��ة  اخلدم��ات 
مب��ا ينعك���ص عل��ى جمم��ل �س��ورة 
وزارة  تقدمه��ا  الت��ي  اخلدم��ات 
�سعبن��ا  الأبن��اء  وف��اءا  ال�سح��ة، 
م��ن  ميتلك��ون  والذي��ن  البوا�س��ل 
االإرادة واالإ�س��رار م��ا مكنه��م م��ن 

�سناعة امل�ستحيل"
ح�س��ول  ت�سهي��ل  "اأن  واأو�س��ح، 

املواطن على اخلدمة هو على راأ�ص 
قائم��ة اأولوياتن��ا، والتفك��ري باأفق 
مهني واخ��وي وموا�سلة حمل هذه 

الر�سالة لتجاوز الكثري م
وتط��رق اإىل املن�سب ال��ذي تقلده، 
املوق��ع  "وجودن��ا يف ه��ذا  قائ��ال: 
لي���ص بدي��ال ع��ن اأح��د واإمن��ا ه��و 
والفن��ي  االإداري  الف��راغ  ل�س��د 
نظرا لع��دم قيام حكوم��ة التوافق 
مبهامها ب�سكل يفي بحل اإ�سكاليات 
ظل��ت معلقة ل�سنوات وبحاجة اإىل 
معاجل��ة،  وان العدي��د م��ن امللفات 
حلال��ة  رهن��ا  تبق��ى  اأن  يج��ب  ال 
اإىل ط��ي  نتطل��ع  ال��ذي  االنق�س��ام 
�سفحت��ه وااللتفات لبن��اء الوطن 
موحدا حي��ث اإن امل�ستفيد من هذه 

احلالة هو املحتل ".

كم��ا وحت��دث معاليه عل��ى �سرورة 
العم��ل على حت�سن ظ��روف العمل 
لكوادرنا الطبية حتى يتمكنوا من 
موا�سل��ة تق��دمي عطاءاته��م التي 
توج��ت بتق��دمي خدم��ات جديدة 
كجراح��ات القلب املفت��وح وزراعة 
الكلى وزراعة القوقعة وغريها من 

امللفات التي كانت حلم.
عبا���ص  مدح��ت  د.  رح��ب  ب��دوره 
مدير ع��ام جمم��ع ال�سف��اء الطبي 
، معت��ربا  نعي��م  مبع��ايل د. با�س��م 
ر�سال��ة  الي��وم ه��و  وج��وده بينن��ا 
اإ�س��رار م��ن ه��ذا الرج��ل املعط��اء 
خلدمة اأبناء �سعبنا املحا�سر ، واأن 
ت�سج��ل املرحلة القادم��ة اإ�سافات 
جدي��دة يف اإط��ار نه�س��ة وحت�س��ن 

اخلدمة ال�سحية يف قطاع غزة .

نعيم: تطوير الخدمة بمجمع الشفاء
 يشكل نهضة لباقي المؤسسات

غزة- الراأي
اأ�س��اد  رئي�ص قطاع ال�سح��ة والبيئة 
اخلدم��ات  مبجم��ل  نعي��م،  با�س��م  د. 
ال�سحي��ة التي يقدمها جممع ال�سفاء 
الطب��ي، معتربا اإياه��ا حمطة فارقة 

واالإ�س��رار  ال�سم��ود  حمط��ات  م��ن 
ال��ذي بذل��ت في��ه طواقمن��ا الطبية 
واالإدارية والفنية جهودا يف �سنوات 
�سعبة م��ن احل�س��ار والع��دوان وقلة 

االإمكانيات.
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الشوكوالتة الداكنة والشاي األخضر.. "مزيج سحري"

ال�صحة واحلياة

غة- الراأي
تو�س��ل علم��اء يف درا�سة جدي��دة، اإىل 
وال�س��اي  الداكن��ة  ال�سوكوالت��ة  اأن 
فري��دا  مزيج��ا  ن  ي�س��كال  االأخ�س��ر، 
ي�ساع��د عل��ى تن�سيط اجل�س��م وحتفيز 
االنتب��اه، م��ع االإبق��اء عل��ى اجل�سد يف 

حالة ا�سرتخاء.
ويف الدرا�س��ة الت��ي قام به��ا باحثون يف 
برعاي��ة  اأريزون��ا"،  "نورث��رن  جامع��ة 
مت  لل�سوكوالت��ة،  "هري�س��ي"  �سرك��ة 
اختبار اال�ستجابات العقلية الأ�سخا�ص 
تناول��وا اأنواعا من ال�سوكوالتة حتتوي 

على ن�سب خمتلفة من الكاكاو.
الذي��ن  اأولئ��ك  اأن  الباحث��ون  ووج��د 
اأي  داكن��ة،  �سوكوالت��ة  تناول��وا 
املائ��ة  يف   60 ن�سب��ة  عل��ى  حتت��وي 
اأ�سبح��وا  االأق��ل،  عل��ى  ال��كاكاو  م��ن 
ن�سيط��ن ومتيقظن، لك��ن �سغط الدم 
لديه��م ارتفع، وفق م��ا ذكرت �سحيفة 

"تلغراف" الربيطانية.
الباحث��ون  ق��ام  التالي��ة،  اخلط��وة  يف 
باإ�ساف��ة م��ادة "اإل-ثيان��ن" املوجودة 
يف ال�س��اي االأخ�سر، والت��ي ت�ساعد على 

انخفا���ص  اإىل  اأدى  ال�سوكوالت��ة، مم��ا  اإىل  اال�سرتخ��اء، 
�سغط الدم لدى امل�ساركن ب�سورة �سريعة.

واأع��رب القائم��ون عل��ى الدرا�س��ة ع��ن اأمله��م يف تطبيقها 
ب�س��ورة وا�سعة، واإنتاج نوع من ال�سوكوالتة يجمع بن تلك 

املكونات.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
اأكدت وزارة االقت�ساد الوطني اأن �سيا�سة اإحالل الواردات 
التي طبقتها م��ن �ساأنها اإنعا�ص االقت�س��اد املحلي واحلفاظ 

على الدورة االإنتاجية املحلية.
وق��ال املتح��دث با�س��م ال��وزارة طارق لب��د، ل� "ال��راأي" "اإن 
القرار جاء بع��د ا�ست�سارة م�ستفي�سة بن الوزارة وخمتلف 
اأن ال��وزارة �سكل��ت جلن��ة  االحت��ادات ال�سناعي��ة، حي��ث 
متخ�س�س��ة برئا�س��ة وكيله��ا اأمي��ن عاب��د ملتابع��ة ج��ودة 

املنتجات املحلية".
املنتج��ات  ق��رب  ع��ن  تتاب��ع  وزارت��ه  اأن  اإىل  لب��د  واأ�س��ار 
والب�سائ��ع الت��ي ت�سن��ع حمليًا للتاأك��د من جودته��ا، موؤكدًا 
اأن اله��دف م��ن ذل��ك الو�سول ملنت��ج مناف���ص للم�ستوردة من 

اخلارج.
وذك��ر اأن ال��وزارة من��ذ زم��ن وهي تن��ادي ب�س��رورة اإحالل 
الواردات، موؤكدًا اأن وزارته عقدت العديد من االجتماعات 

وامل�ساورات مع فئة التجار وال�سناع للتحقيق هدفها.
واأ�س��اف لب��د، اأن احل�سار املطبق على قط��اع غزة منذ اأكر 
ع�س��ر �سنوات واال�ستهداف املتكرر لل�سناعات املحلية اأجرب 
ال��وزارة اتخ��اذ مث��ل ه��ذا الق��رار، مو�سح��ًا اأن االحت��الل 

ا�ستهدف خالل احلرب االأخري اأكر من 1700 م�سنع.
ي�سار اإىل وزارة االقت�ساد قد اأعلنت عن خطة لدعم املنتج 
املحل��ي تت�سمن زيادة ر�س��وم ال�سرائب على �سل��ع م�ستوردة 
اإىل القط��اع للنهو���ص بالو�س��ع االقت�س��ادي املحل��ي املنهك 

اقت�ساديا بفعل احل�سار االإ�سرائيلي.

االقتصاد: سياسة إحالل الواردات ستنعش المنتج المحلي
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غزة- الراأي
اأ�س��درت وزارة الداخلي��ة -ال�س��ق امل��دين خ��الل 
�سه��ر مار���ص/اآذار املا�س��ي 1270 �سه��ادة ُح�س��ن 
ال�س��رية وال�سل��وك يف االإدارة املركزي��ة ويف كافة 
دوائ��ر ال�سوؤون العامة مبديريات وزارة الداخلية 
اخلم�س��ة "ال�سم��ال غ��زة ، الو�سط��ى، خانيون���ص، 

ورفح ".
اخلدم��ات  دائ��رة  اأ�سدرت��ه  تقري��ر  وبح�س��ب 
والن�ساطات العامة يف وزارة الداخلية، فقد اأ�سدرت 
وزارة الداخلي��ة خ��الل مار���ص )155 �سه��ادة( يف 
املقر الرئي�ص لوزارة الداخلية - غرب مدينة غزة، 
اإ�ساف��ة اإىل ) 457 �سه��ادة ( يف مديري��ة داخلي��ة 

غزة.
كما اأ�سدرت مديرية داخلية خانيون�ص )237 
�سهادة(، ومت اإ�سدار )140�سهادة( يف مديرية 
داخلي��ة ال�سم��ال، اإ�ساف��ة اإىل )149�سه��ادة( 
يف مديري��ة داخلي��ة الو�سطى، فيم��ا مت اإ�سدار 

)132�سهادة( يف مديرية داخلية رفح.

بُرهة من الوقت
ب��وزارة  والن�ساط��ات  اخلدم��ات  دائ��رة  وتلف��ت 
الداخلية اأن اإ�س��دار �سهادة ُح�سن ال�سرية وال�سلوك 
للمواط��ن الفل�سطين��ي ي�ستغ��رق ُبرهة م��ن الوقت" 
اأقل م��ن ع�سر دقائ��ق"، منذ ت�سلي��م املواطن الطلب 
وحتى ا�ستالمه ال�سهادة موقعة من وزارة الداخلية.

املجتم��ع  ن�سي��ج  عل��ى  الداخلي��ة  وزارة  وحتاف��ظ 
الفل�سطيني من خالل اإ�سدارها �سهادة ح�سن ال�سرية 
وال�سل��وك الت��ي ُت�ستخ��دم للعدي��د م��ن االأغرا���ص 
املتعلق��ة مب�سال��ح املجتم��ع منه��ا ت��ويل الوظائ��ف 
و�سائق��ي  اجلامع��ات  وط��الب  واخلا�س��ة  العام��ة 
املركب��ات العمومية؛ وبالتايل يلزم َمْن يكون يف هذه 
املواق��ع اأن يكون �ِسجلَّ��ه نظيف من االأح��كام املُخلة 
بال�س��رف واالأمان��ة للحف��اظ على اأم��وال واأعرا�ص 
ودم��اء النا���ص.  وتوؤكد وزارة الداخلي��ة اأن غالبية 
املواطنن يف قطاع غزة يح�سلون على هذه ال�سهادة 
وَمْن مل يح�سل عليها هم عدد قليل جدًا، هم اأولئك 

الذي ُحوكموا بق�سايا جنائية.

غزة- الراأي
اأ�س��درت العالقات العامة يف ال�سرطة الفل�سطينية 
تقري��ر اإجنازاتها خالل �سهر مار�ص املا�سي يف كافة 

حمافظات قطاع غزة.
واأو�س��ح التقري��ر اأن امله��ام الت��ي نفذته��ا العالقات 
العام��ة يف ال�سرط��ة خ��الل ال�سه��ر الفائ��ت بلغ��ت 
"234" ق�سي��ة  "8933" مهم��ة �سمل��ت ا�ستقب��ال 

حمولة من النيابة العامة.
وب��َننّ التقري��ر اأن عالق��ات ال�سرط��ة متكن��ت م��ن 
ح��ل "288" �سكوى مالي��ة ، و"55" �سكوى عقارية 
و""92 " �سك��وى عائلي��ة ، و"77" �سك��وى اعتداء ، 
و"51" �سك��وى عامة باالإ�ساف��ة اإىل تقدمي واجب 

العزاء ل� "96" عائلة يف قطاع غزة.
وذك��ر التقري��ر اأن العالق��ات العام��ة يف ال�سرط��ة 

اأنه��ت خالف��ات مالي��ة خالل �سه��ر مار���ص مببالغ 
قدرت قيمتها ب� "163840" األف دوالر اأمريكي.

ويف ه��ذا ال�سدد، ق��ال مدير العالق��ات العامة يف 
ال�سرط��ة الفل�سطيني��ة العمي��د عم��اد العم�سي: 
"اإن العالقات العامة ت�سعى بكل طاقتها الإ�سالح 
ذات الب��ن من خ��الل اال�ستم��اع الأطراف اخلالف 
احلل��ول  م��ن  العدي��د  وط��رح  اأ�سباب��ه  ومعرف��ة 
للق�سي��ة ؛ للتو�س��ل اإىل اإر�ساء الطرف��ن واإجناز 
الق�سي��ة بطريق��ٍة قانوني��ة بعي��دًا ع��ن امل�سال��ح 

ال�سخ�سية".
واأ�سار اإىل اأن ق�س��م ال�سكاوي يف العالقات العامة 
امل�ساج��رات  اإنه��اء  عل��ى  م�ستم��ر  ب�س��كل  يعم��ل 
والق�ساي��ا املالي��ة وق�ساي��ا امل��رياث وحق��وق الغري 
دون اللج��وء للق�س��اء، م�س��ددًا اأن عمله��م ال يخرج 
ع��ن �سي��اق القان��ون وال�س��رع والع��رف االأم��ر الذي 

يكفل حقوق جميع املتخا�سمن.
د مدير العالقات العامة بال�سرطة على عملهم  و�سدَّ
من اأجل خدمة الوطن واملواطن ونحر�ص دومًا على 

رد احلقوق الأ�سحابها.
واأك��د العم�س��ي اأن العالق��ات العام��ة ت�سع��ى ب��كل 
طاقته��ا الإنه��اء الق�ساي��ا العالق��ة ب��ن املواطن��ن 

بالطرق الودية بعيدًا عن املحاكم والنيابة.
واأ�س��اد العم�س��ي ب��اأداء العالقات العام��ة يف جميع 
حمافظ��ات قطاع غزة والتي تق��وم مبتابعة ق�سايا 
املواطن��ن بكلِّ اهتمام، م�س��ريًا اإىل اأن هذا واجبهم 

باجتاه املواطنن على مدار ال�ساعة .

ال�سفة املحتلة-الراأي
الوطن��ي،  التواف��ق  حكوم��ة  ق��ررت 
اإيق��اف �سرف ع��الوات طبيعة العمل 
ملوظفي القط��اع الع��ام يف املحافظات 
اجلنوبية )قطاع غزة( لرواتب هذا 

ال�سهر.
وقال��ت احلكوم��ة يف بي��ان له��ا،  "اإن 
طال��ت  الروات��ب  عل��ى  اخل�سوم��ات 
الع��الوات فق��ط وج��زًءا م��ن ع��الوة 
طبيع��ة العم��ل دون امل�سا�ص بالراتب 

االأ�سا�سي".
يع��ود  االإج��راء  ه��ذه  اأن  وذك��رت 
الأ�سباب تتعلق باحل�سار املايل اخلانق 
ال��ذي يفر���ص عل��ى دول��ة فل�سط��ن 
املحتل��ة، اإ�سافة اإىل انعكا�س��ات اآثار 
االنق�سام االأ�سود وح�سار واإجراءات 

االحتالل الرهيبة، وفق البيان.

االإج��راء  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ�س��ارت 
موؤقت ول��ن يطال حتوي��الت ال�سوؤون 

االجتماعية واملعونات االإن�سانية.
ال�سغ��وط  اأن  احلكوم��ة  واأو�سح��ت 
لة بانخفا���ص وتقلي�ص  املالي��ة املتمثنّ
م�ستوى الدعم اخلارجي اإىل ما يفوق 
70 باملئة عن معدالته عرب ال�سنوات 
املا�سية، اأج��رب احلكومة على اتخاذ 
مث��ل ه��ذه اخلط��وة م��ن اأج��ل �سمان 

ا�ستمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وذك��رت اأن هذه اخلط��وة ن�ست عليها 
اأجن��دة ال�سيا�س��ات الوطني��ة يف اأمر 
واأن  املالي��ة،  ال�سعوب��ات  معاجل��ة 
ا�ستم��رار االنق�سام اأثر ب�س��كل �سلبي 
عل��ى الو�س��ع امل��ايل وفاق��م االأزم��ة 
املالية اإىل جانب احل�سار واالحتالل 

االإ�سرائيلي.

غزة- الراأي
اأكد رئي�ص قط��اع التعليم والثقافة بغزة 
اأب��و ع��ون، اأن القط��اع ي�سع��ى يف  كم��ال 
اللجن��ة االإدارية لتوظيف عدد كاف من 
املعلمن ل�س��د العجز احلا�سل يف املدار�ص 
الدرا�س��ي  للع��ام  ا�ستع��دادًا  احلكومي��ة 

املقبل.
ودع��ا اأب��و عون، خ��الل زيارت��ه ملديرية 
غ��رب مدين��ة خانيون�ص، بح�س��ور وكيل 
ال��وزارة زياد ثاب��ت، املديري��ات ل�سرعة 
اإجن��از التخطي��ط للت�سكي��الت املدر�سية 
يتعل��ق  فيم��ا  املنا�س��ب  الت�س��ور  لو�س��ع 

باملعلمن والواقع املدر�سي.
واأع��رب رئي�ص قط��اع التعليم كم��ال اأبو 
ع��ون، عن ر�ساه من برنام��ج االأمل لدعم 

يف  املطب��ق  والكتاب��ة  الق��راءة  تعلي��م 
املدار���ص.  واأك��د اأن القط��اع ي�ستعى اإىل 
تك��رار ه��ذا الربنامج، داعي��ًا اإىل اأهمية 
الرتكي��ز عل��ى جميع املراح��ل التعليمية 

خا�سة املرحلة االأ�سا�سية.
وجاءت هذه الزيارة يف اإطار التوا�سل مع 
املي��دان و�سمن زي��ارات مماثلة ملديريات 
التعلي��م واملدار�ص لالطالع عن قرب على 

واقع العملية التعليمية والرتبوية.
وق��ال اأبو ع��ون، "اإنن��ا االآن عل��ى اأبواب 
الثانوي��ة العام��ة فيج��ب اأن يك��ون ل��دى 
ه��ذا  يف  ا�ستع��داد  العامل��ة  الطواق��م 
املج��ال والتفكري يف كيفي��ة رعاية طلبة 
التوجيه��ي وتق��دمي الن�س��ح له��م حت��ى 
نح�س��ل عل��ى املزي��د م��ن االأوائ��ل عل��ى 

م�ستوى الوطن".
واأ�س��اد باإجن��ازات مديري��ة خانيون���ص، 
مو�سح��ًا اأن التعليم ر�سالة �سامية واأمانة 
ومهن��ة الر�س��ل واالأنبي��اء، لذل��ك يج��ب 

علينا اأن ن�ست�سعر امل�سوؤولية.
م��ن جهت��ه، اأ�س��اد وكي��ل وزارة التعلي��م 
زي��اد ثابت، بجمي��ع العامل��ن يف الوزارة 
واملديري��ات واملدار���ص احلكومي��ة وه��م 
الذي��ن كان لهم دور يف ا�ستم��رار العملية 
القا�سي��ة  الظ��روف  رغ��م  التعليمي��ة 
وال�سعب��ة.  واأعرب ثاب��ت عن اأمله يف اأن 
يك��ون الو�س��ع اأف�سل مع ت�سكي��ل اللجنة 
االإداري��ة ودع��م قط��اع التعلي��م خا�سة 
مب�ساأل��ة املعلمن اجلدد متمني��ًا التوفيق 

للجنة االإدارية مبهامها.

أنهت خالفات مالية بقيمة 163840 ألف دوالر

العالقات العامة بالشرطة
 ُتنفذ "893" مهمة خالل شهر مارس

الداخلية ُتصدر 1270 شهادة حسن
 سيرة وسلوك خالل مارس

التعليم: سنسعى لتوظيف معلمين
 استعداًدا للعام المقبل

حكومة "التوافق" تقرر الخصم
 من رواتب موظفيها بغزة
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غزة- الراأي
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  حتر���ص 
خدماته��ا  تق��دمي  عل��ى  الع��ايل 
�ست��ى  يف  الفل�سطين��ي  للجمه��ور 
املج��االت التعليمية والرتبوية ومن 
ه��ذه املج��االت ت�سدي��ق ال�سه��ادات 

اجلامعية.
ويتم ا�ستقب��ال املراجعن وت�سديق 
مركزي��ن  يف  اجلامعي��ة  ال�سه��ادات 
االأول املركز الرئي���ص مبقر الوزارة 
والث��اين بخانيون���ص، حي��ث  بغ��زة 
الفل�سطين��ي  اجلمه��ور  ي�ستفي��د 
واملتمثل بطلبة اجلامعات واملهتمن 
من هذين الق�سمن بدرجة كبرية يف 
جمال ت�سديق ال�سهادات ومعادلتها.
و حق��ق ق�س��م ت�سدي��ق ال�سه��ادات 
اجلامعي��ة التاب��ع ل��الإدارة العام��ة 
للتعلي��م اجلامع��ي ب��وزارة التعلي��م  
واملتخ�س���ص بهذا اجلان��ب اإجنازات 
مهم��ة  خالل الع��ام 2016م اأبرزها 
ا�ستقب��ال اأكر م��ن 30 األف مراجع 
وت�سديق 26966 �سه��ادة جامعية 
وحتديث قاع��دة البيانات اخلا�سة 
بالطلب��ة اخلريج��ن يف املوؤ�س�س��ات 

التعليمة املختلفة.

كم��ا قام الق�س��م باأر�سف��ة القرارات 
وطلب��ات  ال��وزارة  ع��ن  ال�س��ادرة 
املراجع��ن اإلكرتونيًا، واإمتام جتهيز 
وختم �سهادات االمتحان التطبيقي 
ال�سامل للطلبة الناجحن وعددهم 

�سهادة.  2870
وفيم��ا يتعل��ق بح�س��ن العالق��ة م��ع 
اجلمه��ور نف��ذ الق�س��م بالتع��اون مع 
العالق��ات العام��ة بال��وزارة خط��ة 
م��ع  العالق��ة  لتح�س��ن  متكامل��ة 
اجلمهور والعمل على راحتهم اأثناء 

ح�سوره��م لل��وزارة وتق��دمي كاف��ة 
الت�سهي��الت املطلوب��ة له��م، فقد مت 
ا�ستقب��ال  غرف��ة  وجتهي��ز  توف��ري 
ومظل��ة انتظ��ار كب��رية للمراجع��ن 
بكاف��ة االإمكان��ات الالزم��ة لتوف��ري 
�سب��ل الراح��ة له��م، كم��ا مت و�س��ع 
مداخ��ل  عل��ى  اإر�سادي��ة  لوح��ات 
ال��وزارة،  ون�س��ر تعليم��ات ت�سدي��ق 
موق��ع  عل��ى  اجلامعي��ة  ال�سه��ادات 

الوزارة ومواقع االإعالم اجلديد.
وم��ن اأهم االإج��راءات التي ينفذها 

ق�سم الت�سديقات اجلامعية التثبت 
م��ن ال�سه��ادة قب��ل ت�سديقه��ا حيث 
متك��ن من �سبط عدد م��ن ال�سهادات 
الدرا�س��ة  الأنظم��ة  املخالف��ة 
والتج�س��ري املعمول بها لدى الوزارة، 
ومتك��ن كذل��ك م��ن ح��ل الكث��ري من 
واخلا�س��ة  العالق��ة  االإ�سكالي��ات 
خ��الل  م��ن  املخالف��ة  بال�سه��ادات 
حتويلها للجنة االلتما�سات واتخاذ 
م��ن  ب�ساأنه��ا.   املنا�سب��ة  الق��رارات 
جانب��ه اأ�س��اد مدير دائ��رة ت�سديق 

اأ.  اجلامعي��ة  ال�سه��ادات  ومعادل��ة 
خال��د عدوان باجله��ود التي يبذلها 
طاق��م ق�سم الت�سديق��ات اجلامعية 
يف تطوي��ر الق�س��م امل�ستم��ر مقدم��ًا 
التوجيهات واالإر�سادات للتطلع نحو 
االأف�سل، واأكد اأن الوزارة تعمل على 
تق��دمي اخلدم��ة جلمه��ور يف اأف�سل 

�سورة.
م��ن جان��ب اأخ��ر اأ�س��ار رئي���ص ق�سم 
زكري��ا  اأ.  اجلامعي��ة  الت�سديق��ات 
ي�ستقب��ل  الق�س��م  اأن  ال�سري��ف 
يومي��ًا  املراجع��ن  م��ن  الع�س��رات 
اجلامعي��ة  �سهاداته��م  لت�سدي��ق 
الدبل��وم والبكالوريو�ص واملاج�ستري 
والدكت��وراه وم��ا يوازيها م��ن داخل 
وخ��ارج الوطن، ويقوم الق�سم بعمله 
وف��ق نظ��ام متكام��ل يتمي��ز بالدقة 
اال�ستقب��ال  وح�س��ن  وال�سرع��ة 
للجمه��ور  املمي��زة  واملعامل��ة 

الفل�سطيني.
واأك��د ال�سريف عل��ى ال�سعي امل�ستمر 
واحلثي��ث م��ن اأج��ل تطوي��ر الق�سم 
باالإمكان��ات التكنولوجية احلديثة 
لت�سهيل معامالت اجلمهور بال�سرعة 

والدقة العالية.

التعليم تنجز تصديق أكثر من 26 ألف شهادة جامعية خالل 2016

غزة- الراأي
افتت��ح جمم��ع اللغ��ة العربي��ة الفل�سطين��ي التاب��ع 
لوزارة الرتبية والتعليم الع��ايل، وبرعاية اجلامعة 
االإ�سالمي��ة جل�سات موؤمتره ال�سن��وي الرابع )الن�ص 
املوؤمت��رات  بقاع��ة  وحل��ول(  اإ�سكالي��ات  وامل�سطل��ح 

الكربى باجلامعة االإ�سالمية  يف مدينة غزة.
وح�س��ر االفتتاح د. زياد ثابت وكي��ل وزارة الرتبية 
والتعلي��م الع��ايل، و اأ.د يو�س��ف رزق��ه رئي���ص جممع 
اللغ��ة العربي��ة ورئي���ص املوؤمت��ر، و د. خلي��ل حم��اد 
�س��ر  واأم��ن  للموؤمت��ر  التح�سريي��ة  اللجن��ة  رئي���ص 

املجمع.
كم��ا ح�س��ر املوؤمت��ر، اأ.د كم��ال غنيم رئي���ص اللجنة 
العلمي��ة للموؤمتر ونائب رئي�ص املجم��ع، و اأ.د. عادل 
عو���ص اهلل رئي���ص اجلامع��ة ، ود. اأ�سام��ة املزين��ي 
موؤ�س�ص جممع اللغة العربي��ة ووزير التعليم ال�سابق 
وعم��داء  امل�سارك��ن  الباحث��ن  م��ن  ع��دد  وح�س��ور 

وروؤ�ساء اجلامعات والكليات واملهتمن.
واأثن��ي د. ثاب��ت عل��ي جهود جمم��ع اللغ��ة العربية 
للحف��اظ عل��ى اللغ��ة العربية م��ن خ��الل املوؤمترات 
واالأن�سطة التي يقيمها موؤكدًا دعم الوزارة جلهودهم 

واأن�سطتهم يف �سبيل االرتقاء باللغة العربية.
وب��ن اأن موؤمتر املجم��ع ينتقل من ع��ام اإيل اآخر بن 
اأروق��ة اجلامع��ات الفل�سطيني��ة يف القط��اع ليوؤك��د 
احت�س��ان موؤ�س�س��ات التعليم العايل  ويع��زز جهودها 

يف هذا االإطار .
تعال��ج  املقدم��ة  العلمي��ة  االأوراق  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
موا�سيع مهمة يف اللغة العربية لغة القراآن الكرمي، 
م�سيدًا باملجام��ع املدر�سية املنبثقة عن املجمع والتي 

تعزز اللغة العربية لدي الطلبة واملدر�سن.
وطالب ثابت جممع اللغة مبزيد من اجلهد من خالل 
التع��اون م��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل والعالق��ات 

اجليدة م��ع جمامع اللغة العربية يف الدول العربية 
م��ن اأج��ل ن�س��رة  اللغ��ة العربية يف ظ��ل  التحديات 
الت��ي تواجها مقدم��ًا �سكره لكل من �ساه��م يف اإجناح 

هذه املوؤمتر .
م��ن جانبه، اأكد  رزق��ه، اأن اللغة العربية ت�ستحق اأن 
نفتخر به��ا ونتحدث بها وُنعلنّم به��ا العلوم االإن�سانية 
والعلوم التجريبية، فقد ا�سطفاها اهلل من بن �سائر 
اللغ��ات، وف�سلها عليه��ا، وجعلها لغ��ة قراآنه الكرمي، 
م�س��ريًا اإيل اأن��ه ال خ��وف عليها من االندث��ار  فاللغة 

العربية باقية خالدة ما بقي القراآن العظيم.
وب��ن رزقه، اأن احل�سارة العربي��ة واالإ�سالمية كانت  

�ساحب��ة العلم وال�سلطان يف م�سارق االأر�ص ومغاربها 
.

واأ�س��اف:" �ستع��ود العربي��ة اإىل مكانته��ا ومنزلته��ا 
م��ن  والع��رب  العلم��اء  نح��ن  نتمك��ن  ح��ن  االأوىل، 
ا�س��رتداد �سخ�سيتن��ا وهويتنا، وحن نقي��م باأنف�سنا 

ح�سارتنا احلديثة".
 )46( بحثًا وورقة عمل

ب��دوره، اأكد حم��اد اأن علماء فل�سط��ن بذلوا جهودًا 
جب��ارة يف خدم��ة اللغ��ة العربي��ة، مو�سح��ًا اأنه قد 
تقدم للموؤمتر ما يقرب من )46( بحثًا وورقة عمل ، 

مت حتكيمها من خمت�سن من ذوى اخلربة والكفاءة.
وب��ن اأن��ه مت قب��ول )28( بحث��ًا وورق��ة عم��ل، مت 
متتال��ن  يوم��ن  يف  جل�س��ات   )5( عل��ى  توزيعهم��ا 
بع��ن  �ستوؤخ��ذ  بتو�سي��ات  املوؤمت��ر  ه��ذا  خمتتم��ن 

االعتبار يف خطة املجتمع امل�ستقبلية.
واأ�ساف اأن اأهم مالمح هذا املوؤمتر التوافق على توزيع 
ث��الث جوائ��ز الأف�سل ثالث��ة اأبحاث، بع��د حتكيمها 
حتكيم��ًا رقمي��ًا يف غ�سون �سهر م��ن االآن، حيث �سيتم 

عقد احتفال لتوزيع اجلوائز على الفائزين.
وق��ال حم��اد:" اإن م��ن مالمح ه��ذا املوؤمت��ر امل�ساركة 
العربي��ة، التي كنا ناأم��ل اأن ن�ست�سيف امل�ساركن على 
اأر���ص غ��زة، لكن نحم��د اهلل اأننا متكننا م��ن اإ�سراك 
عدد من  اإخواننا العرب للحديث عن جممعنا اللغوي 

ونوعية اإجنازاته وكرتها يف فرتة وجيزة.".
 من جانبه، بن غنيم اأن هذا املوؤمتر جاء يف  خم�سة 
واملتلق��ي  اللغ��ة  ب��ن  الن���ص  االأول  املح��ور  حم��اور، 
واملح��ور الث��اين اإ�سكالي��ة تاأويل الن�ص ب��ن القدمي 
واحلدي��ث ، املح��ور الثال��ث اللغة  والن���ص يف املناهج 
النقدي��ة احلديث��ة واملعا�س��رة املح��ور الراب��ع اأزمة 
امل�سطل��ح احلديث��ة يف الدرا�سات اللغوي��ة واالأدبية 
الرتجم��ة  اإ�سكالي��ة  اخلام���ص  املح��ور  اإيل  اإ�ساف��ة 

وتاأويل الن�ص.
ويف كلمت��ه، ق��ال عو���ص اهلل:اإن اللغة ه��ي حافظة 
بلغتن��ا واالإن�س��ان  العل��وم ووج��ب علين��ا االهتم��ام 
ب��دون لغة ال ي�ستطيع اأن يتقدم ويتح�سر الأن معامل 

احل�سارات من لغتهم .
 ون��وه عو���ص اهلل، ب�س��رورة ال�سعي لتعري��ب العلوم 
ترجم��ه  خ��الل  م��ن  كب��ريًا  جه��دًا  يتطل��ب  وه��ذا 
امل�سطلح��ات واملعاجم، م�سيفًا اأنه اطلع على البحوث 
الت��ي قدم��ت وهي تناق���ص ق�سايا حيوي��ة مثمرة يف 

اللغة العربية.

"النص والمصطلح إشكاليات وحلول"

مجمع اللغة العربية بغزة يفتتح مؤتمره السنوي الرابع
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�سمال غزة- الراأي
م جمم��ع كم��ال ع��دوان الطب��ي التاب��ع للخدمات  ق��َدنّ
الطبي��ة الع�سكري��ة ب��وزارة الداخلي��ة يف حمافظ��ة 
�سم��ال غ��زة 166579 خدم��ًة طبي��ًة خ��الل الرب��ع 
االأول م��ن عام احلايل 2017 عرب عياداته واأق�سامه 

املختلفة.
واأو�س��ح تقري��ر اإح�سائ��ي و�س��ل "موق��ع الداخلي��ة" 
ق��دم  م�ست�سفيات��ه  ع��رب  املجم��ع  اأن  عن��ه  ن�سخ��ًة 
حال��ة   23628 وا�ستقب��ل  خدم��ة   166579

للمواطنن منه��م 14662 مدني��ن و8966 ع�سكري 
خالل الربع االأول.

م�ست�سفي��ي  يف  اال�ستقب��ال  ق�س��م  اأن  التقري��ر  وب��ننّ 
االأطف��ال ا�ستقب��ل 13403 حالًة م�سج��ل منها 694 
حالة مبيت، فيما �سجل ق�سم اال�سعة باملجمع 2732 

طلب ا�سعة خمتلفة.
م 784 جل�سًة  واأ�س��ار اإىل اأن ق�سم العالج الطبيعي قَدنّ
طبي��ًة يف ح��ن ا�ستقبل ق�س��م اال�ستقب��ال والطواري 

مدين.  1210 ع�سكري   1934 منهم  حالة   3144

ولفت��ت االإح�سائي��ة اإىل اإج��راء م�ست�سفى اجلراحة 
207 عملي��ًة تنوعت بن عمليات �سغري ومتو�سطة 
وكربي، يف ح��ن تعامل م�ست�سفى الن�ساء والتوليد مع 
104حالة وقدم ق�سم املخترب 19359خدمة خالل 

الربع االأول من العام احلايل.
كما ا�ستقب��ل ق�سم العيادات اخلارجية 7697 حالة، 
فيما تعامل ق�سم اال�سع��اف والطواري مع 540 حالة 
، يف ح��ن ق��دم ق�سم ال�سيدلي��ة 4315 و�سفة طبية 
وقدم املجم��ع 114294 خدمة متنوعة خالل الربع 

االول من 2017م.
جدير بالذكر اأن جمم��ع كمال عدوان الطبي يحتوي 
عل��ي ثالث��ة م�ست�سفي��ات منه��ا االطف��ال واجلراحة 
والن�س��اء والتولي��د ويق��دم خدم��ات طبي��ة متنوعة 
مكون��ة م��ن ع��دة تخ�س�س��ات منه��ا الباطن��ة والقلب 
الع��ام  والط��ب  وال�سدري��ة  واالأع�س��اب  واجللدي��ة 
والعظ��ام وامل�سال��ك البولية واالأن��ف االأذن احلنجرة 
اخلارجي��ة  العي��ادات  خ��الل  م��ن  البدي��ل  والط��ب 

باملجمع.

خالل الربع األول من العام الحالي

مجمع "عدوان" الطبي ُيقدم أكثر من 166 ألف خدمة طبية
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الداخلية: فتح باب التوبة للعمالء 
والمتخابرين لمدة أسبوع

غزة – الراأي:
اأعلن��ت وزارة الداخلي��ة يف قطاع غزة، عن فتح ب��اب التوبة للعمالء 

واملتخابرين مع االحتالل ملدة اأ�سبوع.
ودع��ت الداخلي��ة يف بي��ان و�س��ل "ال��راأي" م��ن يري��د ت�سلي��م نف�سه 
باالأجه��زة  مبا�س��رة  عالق��ة  عل��ى  �سخ���ص  اأق��رب  م��ع  بالتوا�س��ل 
االأمني��ة يث��ق ب��ه.  واأك��دت اأنه��ا �ستوف��ر مل��ن ي�سل��م نف�س��ه احلماية 
االأمني��ة ، وتعالج ق�سيت��ه وفق ظروف ال�سرية التام��ة وخارج املقار 
االأمني��ة.  وقالت اإن ب��اب التوبة �سيفتح اعتبارًا م��ن اْلَيْوم الثالثاء 
املواف��ق 4/4/2017، وحت��ى ال�ساع��ة الثانية ع�سر م��ن م�ساء يوم 
الثالث��اء املواف��ق 11/4/2017، موؤك��دة اأن ه��ذا االإج��راء ياأت��ي 
انطالق��ًا م��ن امل�سوؤولية الوطني��ة واملجتمعية. واأك��دت الداخلية يف 
بيانه��ا اأن "ه��ذه امل��دة متثل طوق جن��اة وفر�سة حقيقي��ة ملن تورط 
يف التخاب��ر والعمال��ة مع االحت��الل، واأراد التخل�ص م��ن العار الذي 
حل��ق به، وحتكيم العقل والر�سد، والعودة اإىل ح�سن االأهل والوطن 
والعي���ص اآمن��ًا مطمئن��ًا يف نف�س��ه وبل��ده".  واأ�س��ارت اإىل اأن م��ن �سلم 
نف�س��ه م��ن املتخابرين يف حم��الت �سابقة، يعي���ص االآن حياته بعيدا 
ع��ن اخلوف واملالحقة، م�س��ددة اأن عدم ت�سليم املتخابر نف�سه خالل 
املدة املمنوحة للتوبة، يعني اأنه �سيكون يف قب�سة االأجهزة االأمنية، 
وق��د اأعذر من اأنذر. و�سنت الداخلي��ة واأجهزتها االأمنية حملة �سد 
العمالء واملتخابرين مع االحتالل منذ اأيام، وذلك يف اأعقال اغتيال 

القيادي يف حما�ص املحرر مازن فقها، حيث مت اعتقال عدد منهم.

غزة- الراأي
اأظهرت اإح�سائية �سادرة عن االإدارة 
ب��وزارة  املدني��ة  لالأح��وال  العام��ة 
الداخلي��ة اأن قطاع غزة، �سهَد خالل 
�سهر مار���ص 3850 مول��وًدا جديًدا، 
مبعدل 124 مول��ودًا يوميًا ،باملقابل 
�سجلت مكاتب االأحوال املدنية 278 
حالة وفاة خالل ال�سهر ذاته، بواقع 

يومًيا. وفاة  حاالت   9
واأظه��رت االإح�سائي��ة اأن %51 من 
موالي��د مار���ص ذكور، بواق��ع 1974 
مول��وًدا جدي��ًدا، مقاب��ل %49 اإناث 

بواقع 1876 مولود.
واأ�س��ارت مديري��ة داخلية غ��زة اأنها 
�سجلت خ��الل مار���ص املا�سي 1445 
��ل مكتبي  مول��ودًا جدي��دًا؛ فيما �سجَّ

داخلية خانيون�ص 781 مولودًا.
 645 ال�سم��ال  مكات��ب  و�سجل��ت 
مول��ودًا،   514 والو�سط��ى  مول��ودًا، 
املدني��ة  االأح��وال  �سجل��ت  ح��ن  يف 
مبديرية داخلية رف��ح 465 مواليد 

ُجدد.

أعداد وفيات
اإىل ذل��ك، اأف��ادت االأح��وال املدني��ة اأن 
مكاتبها يف حمافظ��ات قطاع غزة �سجلت 
املا�سي  278 حال��ة وف��اة خالل مار���ص 

،بواقع 9 حاالت وفاة يوميًا.
م��ن   47% اأن  االإح�سائي��ة  واأظه��رت 
وفي��ات مار�ص ذك��ور، بواق��ع 130 حالة 
وف��اة، مقاب��ل %53 اإن��اث بواق��ع 148 
حال��ة وف��اة.  ووفق��ًا لتقري��ر االأح��وال 
الداخلي��ة  مكات��ب  و�س��ل  املدني��ة، 
مبحافظة غ��زة 100 تبلي��غ عن حاالت 
وفاة؛ يف حن �سجلت االأحوال املدنية يف 
حمافظ��ة خانيون�ص 64 اإ�سعار تبليغ عن 
ل��ت مكاتب الو�سطى  وف��اة.  بدورها، �سَجنّ
38 تبليغ عن وفيات؛ فيما و�سلت مكاتب 
الداخلية يف حمافظة ال�سمال 42 تبليغ 
وفي��ات، يف ح��ن �سج��ل مكت��ب االأحوال 
املدني��ة مبحافظ��ة رف��ح 34 تبلي��غ ع��ن 
حال��ة وفاة. اجلدير ذكره اأن قطاع غزة 
�سه��َد خ��الل �سهر فرباي��ر املا�سي 4140 
مولوًدا جدي��ًدا، مقابل 393حالة تبليغ 

عن وفاة.

278 حالة وفاة

قطاع غزة يشهد 3850 مولوًدا 
جديًدا خالل مارس

غزة- الراأي
ح��ذرت �سلطة االأرا�سي يف قطاع 
غ��زة املواطنن م��ن التعدي على 
موؤك��دًة  احلكومي��ة،  االأرا�س��ي 
اأنها �ستقوم مبحا�سبة املخالفن، 
وذل��ك ملن��ع املتاج��رة باالأرا�سي 

وا�ستغاللها.
وقال��ت ال�سلط��ة يف بي��ان و�س��ل 
"ال��راأي" اإنه��ا قام��ت بالتن�سيق 
والتعاون م��ع االأجه��زة االأمنية 
تعدي��ات  باإزال��ة  املخت�س��ة 
"اأك�س��اك  ع��ن  عب��ارة  جدي��دة 
واأ�سي��اج"، عل��ى اأر���ص حكومية 

خم�س�سة الإقام��ة موقع لالأمني 
الوطني �سمال قطاع غزة.

واأ�ساف��ت اأن ه��ذه االإجراءات 
لق��رار  تنفي��ذا  تاأت��ي 
الت�سريع��ي  املجل���ص  قان��ون 
��رم  ُيجنّ وال��ذي  الفل�سطين��ي، 
االأرا�س��ي  عل��ى  التع��دي 
احلكومي��ة والعق��ارات العامة 
مبوجب��ه  وال��ذي  للدول��ة، 
احلكومي��ة  اجله��ة  تخ��ول 
املخت�سة باتخ��اذ االإجراءات 
الكفيل��ة با�س��رتداد االأرا�س��ي 
اآخ��ر حتقق��ت  اأي مكا�س��ب  اأو 

من الت�سرف بالبي��ع لالأرا�سي 
والعقارات العامة للدولة.

اأنه��ا  اإىل  ال�سلط��ة  واأ�س��ارت 
العام��ة  االإدارة  خ��الل  وم��ن 
الأمالك احلكوم��ة لديها قامت 
باإر�س��ال اإخط��ارات للمتعدي��ن 
عل��ى اأرا���صٍ حكومي��ة متهيدًا 
الإزالته��ا وفق��ًا للقان��ون ال��ذي 
مينح �سلط��ة االأرا�سي احلق يف 
اإداري،  بق��رار  التع��دي  اإزال��ة 
االإزال��ة  عملي��ات  اأن  موؤك��دًة 
متوا�سلة، ولن ت�سمح بالتعدي 

على اأمالك احلكومة.

سنحاسب المخالفين

سلطة األراضي: لن نسمح بالتعدي
 على األراضي الحكومية


