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حوادث الطرق.. 
قبور متحركة تحصد أرواح المواطنين بغزة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
وق��وع  دون  غ��زة  يف  ي��وم  مي��ر  ال  ي��كاد 
ح��وادث ط��رق حت�س��د اأرواح الع�س��رات 
م��ن املواطن��ني الذي��ن يفق��دون حياتهم 
نتيج��ة ا�س��تهتار العدي��د م��ن ال�س��ائقني 

ت�س��مني جيوبه��م  الذي��ن يبحث��ون ع��ن 
بغ�ص النظر عن فقدان اأ�سخا�ص اأبرياء 
حلياته��م الت��ي خطفها امل��وت يف حلظات 
قليل��ة.  وتقع م�سئولية ح��وادث الطرق 
يف الدرجة االأوىل على ال�سائقني نتيجة 

ال�سرع��ة الزائدة واال�ستهت��ار واالإهمال 
وع��دم اتخ��اذ احليط��ة واحل��ذر وع��دم 
االلت��زام بقوان��ني واأنظمة امل��رور بغزة، 

ب��دون  القي��ادة  جان��ب  اإىل 
رخ�س��ة، وهو م��ا يعر�ص حياة 

سرب من أسماك 
“الوطواط” عِلق 
في شباك صيادي 

غزة

في الذكرى الـ69 
لمجزرة دير ياسين ..
مذبحة “إسرائيلية” 

ال تغتفر

مطالبات بدعم وتعزيز
 “االنتماء الديني 

والوطني” في مواجهة 
التخابر

“الوصول إلى 
القدس” لعبة 

ورقية أثارت رعب 
االحتالل

05 0307 02

10



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

 االثنين  13 رجب  1438هــ  /10 أبريل - نيسان  2017م
Monday - 10 April 2017

تقرير

02

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 

لعبت��ه  اأن  العمريط��ي،  واأو�س��ح 
ح��ب  االأطف��ال  لتعلي��م  �سمم��ت 
الثواب��ت  يف  والتم�س��ك  الوط��ن 
الوطني��ة والت��ي ينبغ��ي اأن تظل 
م��ر  عل��ى  تبدي��ل  اأو  تغي��ر  دون 
الزمان واختالف املكان، فهي توؤثر 
عل��ى ال�سبل بق�س��د تدعيم خلقه 
ال�سجاع��ة  وتعزي��ز  و�سخ�سيت��ه 
لدي��ه، باالإ�ساف��ة لرت�سيخ مفهوم 
الع��ودة ل��دى الالجئ��ني يف ب��الد 

امل�سرق واملغرب.
واأ�سار اإىل �سرورة تعزيز الثقافة 
الع�سكرية وح��ب اجلهاد والدفاع 
وتذك��ر  املحتل��ة  بالدن��ا  ع��ن 
االطفال ب�س��كل متوا�سل باأ�سماء 
الق��رى وامل��دن الفل�سطينية التي 
م�س��ددًا  االحت��الل،  ا�سمه��ا  غ��ر 
عل��ى اأهمي��ة اع��داد جي��ل واعي 
ق��ادر عل��ى القيادة و�سن��ع القرار 

يف حياته.

يف ذات ال�سياق، اأثارت هذه اللعبة 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع 
التابعة لق��وات االحتالل ليبدوا 
عل��ى  تر�س��م  الغ�س��ب  مالم��ح 
وجوهه��م وخوفه��م م��ن امل�ستقبل 
القري��ب الق��ادم مل�س��رة حياته��م 
ي�سنه��ا  الت��ي  الفكري��ة  واحل��رب 
ال�سباب الفل�سطيني املثقف عليهم 
الإظهار غطر�ستهم وظلمهم وعدم 

�سرعيتهم على هذه البالد.

ليعلق موق��ع املن�سق التابع جلي�ص 
يغر�س��ون  )هك��ذا  االحت��الل، 
العن��ف واالإره��اب يف #اأطفال_
غزة لعبة "الطريق اإىل القد�ص" 
م��ن اإنت��اج #حما�ص_االإرهابية 
واالأ�سلح��ة  بال�سواري��خ  مليئ��ة 
والعن��ف يج��ب اأن تك��ون تربي��ة 
االأطف��ال بعي��دة كل البع��د ع��ن 
ه��ذه االألع��اب الت��ي ت�سن��ع جياًل 

عنيًفا اإرهابًيا(.

بح��ق  متوا�سل��ة  اعت��داءات 
يف  والن�س��اء  وال�سي��وخ  االأطف��ال 
الفل�سطيني��ة  االرا�س��ي  كاف��ة 
اإال ان تتوا�س��ل،  اأب��ى االحت��الل 
ف��كان لزام��ًا عل��ى رج��ال اأخ��ذوا 
بالده��م  حماي��ة  عاتقه��م  عل��ى 
واحلفاظ على عر�سها با�ستخدام 
تظه��ر  الت��ي  الو�سائ��ل  كاف��ة 
العنجهي��ة االإ�سرائيلي��ة وردعه��ا 

حتى ولو كانت لعبة ورقية.

"الوصول إلى القدس" لعبة ورقية أثارت رعب االحتالل 
غزة- الراأي- ن�سال عثمان

اإعتدن��ا عليه��ا بوج��ود ال�س��المل 
والثعاب��ني بني �سل�سلة من االأرقام 
جنتازه��م لن�س��ل ايل القمة بعد 
ن�س��ر  ال��رد  حج��ري  نلق��ي  اأن 
ح�س��ب االرق��ام التي تظه��ر فاإذا 
�سدمن��ا براأ���ص ثعب��ان نهبط ايل 

ذيل��ه واذا و�سلن��ا لبداي��ة ال�سلم 
�سعدن��اه، نع��م انه��ا لعب��ة عرفها 
كل �سغ��ر وكب��ر والت��ي ت�سم��ى 
يف  هنا  اأما  والثعب��ان".  "بال�سل��م 
فل�سطني و�س��ط ال�سباب املبدعني 
واملتجذرين يف اأر�سه��م املولودون 
عل��ى حبه��ا، اأ�سميناه��ا "الو�سول 

اإىل القد���ص" ليتمي��ز به��ا ال�ساب 
العمريط��ي"  رم�س��ان  "حمم��د 
االأرا�س��ي  م��ن  مكون��ًة  لت�سب��ح 
الفل�سطينية املحتلة واالجنازات 
التي و�سلت اإليها املقاومة يف غزة 
لر�س��خ فكر االأر���ص واملقاومة يف 

نفو�ص وقلوب وعقول اأبنائنا.
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غزة- الراأي
ت�س��ادف الي��وم الذك��رى ال� 69 
ملج��زرة دي��ر يا�س��ني، الت��ي راح 
�سحيته��ا ع��دد كبر م��ن اأهايل 
القري��ة، عق��ب الهج��وم ال��ذي 

نفذته اجلماعتان ال�سهيونيتان 
"اآرغ��ون"  االإرهابيت��ان 
و"�ست��رن" .   وراح �سحية لتلك 
املجزرة الت��ي ُنفذت يوم التا�سع 
من ني�سان 1948م، ما بني 250 

ب��دم  ُقتل��وا  �سهي��دا،   360 اإىل 
ب��ارد، حي��ث قام��ت اجلماع��ات 
ال�سهيوني��ة با�سته��داف القرية 
الواقع��ة غ��رب مدين��ة القد�ص 

املحتلة، 

القري��ة  اأه��ايل  يق��وم  اأن  متوقع��ة 
البال��غ عدده��م نح��و 750 ن�سم��ة، يف 
ذل��ك الوقت بالف��رار منه��ا، خوفا على 
حياتهم، ليت�سّن��ى لهم اال�ستيالء عليها 
.  ووفق �سه��ادات الناجني، من املذبحة 
ف��اإن الهجوم االإرهاب��ي على دير يا�سني 
بداأ قراب��ة ال�ساعة الثالثة فجرًا، لكن 
ال�سهاين��ة يف حين��ه تفاجئ��وا بنران 
احل�سب��ان  يف  تك��ن  مل  الت��ي  االأه��ايل 
و�سق��ط من اليه��ود 4 قتلى وم��ا ال يقل 

عن 32 جريحا.
الع�ساب��ات  ه��ذه  طلب��ت  ذل��ك  وبع��د 
"الهاغان��اة" يف  قي��ادة  م��ن  امل�ساع��دة 
القد���ص وج��اءت التعزي��زات، ومتكنوا 

م��ن ا�ستع��ادة جرحاه��م وفت��ح ن��ران 
عل��ى  والثقيل��ة  الر�سا�س��ة  االأ�سلح��ة 
االأه��ايل دون متيي��ز بني رج��ل اأو طفل 

اأو امراأة.
وكما يقول الكات��ب الفرن�سي "باتريك 
مر�سييون" عن تفا�سيل هذه املجزرة: 
تلك  مثل  يخو�س��وا  مل  املهاجم��ني  "اإن 
املع��ارك من قب��ل، فقد كان م��ن االأي�سر 
له��م اإلق��اء القناب��ل يف و�س��ط االأ�سواق 
املزدحم��ة ع��ن مهاجمة قري��ة تدافع 
ع��ن نف�سها، لذلك مل ي�ستطيعوا التقدم 

اأمام هذا القتال العنيف".
وق��د ا�ستع��ان االإرهابي��ون بدع��م م��ن 
"البامل��اخ" يف اأح��د املع�سك��رات  ق��وات 

بالق��رب م��ن القد���ص، حي��ث قامت من 
جانبه��ا بق�س��ف دي��ر يا�س��ني مبداف��ع 
الع�ساب��ات  مهم��ة  لت�سهي��ل  اله��اون 

املهاجمة.
ومع حل��ول الظه��رة اأ�سبح��ت القرية 
خالي��ة متام��ًا م��ن اأي مقاوم��ة، فقررت 
قوات "االآرغون" و"�سترن" )واحلديث 
"ا�ستخ��دام  مر�سيي��ون(  للكات��ب 
االأ�سلوب الوحيد الذي يعرفونه جيدًا، 
وه��و الدينامي��ت، وهك��ذا ا�ستولوا على 
القرية عن طريق تفجرها بيتًا بيتًا".
ف��اإن  عي��ان،  �سه��ود  رواي��ات  ووف��ق 
اأوقف��وا الع�س��رات  اليه��ود،  املهاجم��ني 
م��ن اأه��ايل دي��ر يا�س��ني اإىل اجل��دران 

ه��ذه  لك��ن  عليه��م،  الن��ار  واأطلق��وا 
العنا�س��ر املتطرف��ة مل تكت��ف باإراق��ة 
الدم��اء، بل اأخ��ذت عددًا م��ن االأهايل 
االأحي��اء بال�سي��ارات وا�ستعر�سوهم يف 
�س��وارع احل��ارات الت��ي ا�ستول��وا عليه��ا 
يف القد���ص م��ن ذي قبل و�س��ط هتافات 

عن�سرية حاقدة.
وكان��ت جمزرة دير يا�سني عاماًل موؤثرًا 
يف الهج��رة الفل�سطيني��ة اإىل مناط��ق 
اأُخرى من فل�سط��ني اأو البلدان العربية 
املجاورة، ملا �سببته من حالة رعب عند 
عرة الت��ي ق�سمت  املدني��ني، ولعّله��ا ال�سَّ
ظه��ر البعر يف اإ�سع��ال احلرب العربية 

االإ�سرائيلية يف عام 1948.

في الذكرى الـ69 لمجزرة دير ياسين ..
مذبحة "إسرائيلية" ال تغتفر
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غزة- الراأي- اآالء النمر
غمو���ص قامت م��ا زال يكتن��ف ق�سية 
االأربع��ة،  الفل�سطيني��ني  املختطف��ني 
بعد مرور  600 يومًا  على اختطافهم 
من قب��ل عنا�سر اأمني��ة يف �سيناء، يف 
ظ��ل غياب اأي معلوم��ات ر�سمية حول 
م�سرهم املجهول يروي عط�ص اأهلهم 

امل�ستاقني لهم.
جم��رات الف��راق واخلوف م��ن امل�سر 
عائ��الت  قل��وب  يكوي��ان  املجه��ول 
مت��ت  والذي��ن  االأربع��ة  املختطف��ني 
اأع��ني  اأم��ام  اختطافه��م  عملي��ة 
امل�سافري��ن، حينم��ا اقتح��م امللثم��ني 
"با���ص الرتحيالت" وبداأوا باملناداة 
عل��ى كل م��ن" يا�س��ر زن��ون، عب��داهلل 
اأب��و اجلب��ني، ح�س��ني الزب��دة، عب��د 
الدامي اأب��و لبدة"، ومن ثم اقتيادهم 
اأنه��م  رغ��م  جمهول��ة،  جه��ات  اإىل 
كان��وا متوجه��ني اإىل تركي��ا للدرا�سة 

وللعالج.
ذوو املختطف��ني طرق��وا كل االأب��واب 
الر�سمية وغ��ر الر�سمية دون اإجابة 
ت�س��د رم��ق اأبنائه��م، وغي��اب وا�س��ح 
الفل�سطيني��ة و�سفارته��ا يف  لل�سلط��ة 
القاه��رة والت��ي و�سع��ت الكث��ر م��ن 
طبيع��ة  ح��ول  اال�ستفه��ام  عالم��ات 

عملها، ما يجعلها يف موقف املدان.

فئة مارقة
ع�س��رات  نظم��وا  املختطف��ني  اأه��ايل 
الوقفات للمطالب��ة ب�سرورة االإفراج 
ع��ن اأبنائه��م، واأنه��م بانتظ��ار خ��رًا 
موؤكدًا حتى اللحظ��ة ببقاء اأبناءهم 

على قيد احلياة".
املختطف��ني  عوائ��ل  با�س��م  الناط��ق 
مل��ف  اإن  ق��ال  لب��دة  اأب��و  حمم��د 
عل��ى  ي��زل  مل  االأربع��ة  املختطف��ني 
حال��ه رغم م��رور اأكرث م��ن مئتّي يوم 
دون احل�سول على اأي معلومات ت�سفى 

ال�سدور.
وتاب��ع اأب��و لب��دة:" م��ا يزيدن��ا قهًرا 
هو اأن اأبناءن��ا اختطفوا على يد فئة 
مارق��ة عل��ى اأر���ص م�سري��ة عربي��ة 
�سقيقة، ومل يحرك اأحد لالآن �ساكًنا، 
لك�سف مالب�س��ات اجلرمية وخيوطها 

وحُما�سبة ُمرتكبيها".
 واأ�س��ار اأبو لب��دة اإىل اأن االأمور باتت 
االخت�سا���ص  جه��ات  ل��دى  وا�سح��ة 
الفل�سطيني��ة،  والر�سمي��ة  امل�سري��ة 
االختط��اف  بطريق��ة  يتعل��ق  فيم��ا 

وكيفيتها وزمانها ومكانها.
ووفق اأب��و لبدة فاإن معلومات و�سلتهم 
ب��اأن اأبناءه��م موجودي��ن داخل اأحد 
اأ�س��د  ويلق��ون  امل�سري��ة  ال�سج��ون 
خوفه��م  بادي��ن  الع��ذاب،  اأ�سن��اف 
م��ن امل�س��ر املجه��ول الذي ق��د يلحق 

باأبنائهم.

تقاعس
واّته��م  اأب��و لب��دة اجله��ات االأمني��ة 
ك�س��ف  ع��ن  بالتقاع���ص  امل�سري��ة 
االأربع��ة وحمايته��م  ال�سب��ان  م�س��ر 
من��ذ البداي��ة، حي��ث اإن��ه �سم��ح له��م 

بالدخ��ول اإىل م�سر بطريقة ر�سمية، 
وكان يفرت���ص اأن توف��ر له��م حرا�سة 
اأمنية م�سددة، م�س��را اإىل اأن ال�سبان 
االأربع��ة خطفوا ب��ني كمينني للجي�ص 
امل�س��ري من عل��ى حافل��ة الرتحيالت 
وعل��ى م�ساف��ة قريب��ة من مع��ر رفح 

على حد قوله.
واأك��د اأبو لب��دة اأنه��م مل يتلقوا حتى 
االآن اأي معلوم��ات ر�سمي��ة ع��ن م�سر 
ال�سب��ان االأربعة �س��واء من اخلارجية 
اأو الرئا�س��ة امل�سري��ة، الت��ي اكتف��ت 
يف  التحقي��ق  يج��ري  اإن��ه  بالق��ول 

احلادثة ومن يقف وراءها.
و�س��دد اأب��و لب��دة اأنه��م توا�سل��وا م��ع 
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة و�سفارته��ا اإال 
اأنه��م مل يج��دوا �س��وى �سم��ت القب��ور 
من قبلها، داعيًا ال�سلطة الفل�سطينية 
بتح��كل  عبا���ص  حمم��ود  ورئي�سه��ا 
م�سئوليات��ه جت��اه ه��ذه الق�سية على 

حد قوله.

عظم الحزن
والدة املختط��ف يف ال�سجون امل�سرية 
اأبو لب��دة" والذي يبغ  "عب��د الدامي 
خم�س��ة وع�سري��ن عام��ًا، حتدثت مع 
"ال��راأي" وع��رت ع��ن عظ��م احلزن 
ال��ذي ي��رواد حياته��ا يف ظ��ل غي��اب 
ولده��ا الذي كان ينوي ال�سفر للخارج 
اأن  ،اإال  الدرا�س��ي  م�سروع��ه  ليم��كل 
دون  ح��ال  ل��ه  امل�سري��ني  اختط��اف 

حتقيق اأحالمه .
وقال��ت والدة اأبو لب��دة وهي حتت�سن 

بقلبها �س��ورة ولدها االأخ��رة املعلقة 
عل��ى ج��دران بيتها ،عبدال��دامي قبل 
جبين��ي وه��و طال��ع وح�سن��ي وق��ال 
يل :"ل��ن اأطي��ل ال�سف��ر ي��اآ اأّم��ي ف��ال 
تقلق��ي عل��ّي ،فاأن��ا اأ�سبح��ت رج��اًل ال 
يخ��اف �سيئا طاملا دعوات��ك تطالني" 
،لكن��ه مل يج��ب عل��ى هاتف��ه حت��ى 
ه��ذه اللحظة ،اأتخيل ل��و اأنه ياأتي يف 
اي حلظ��ة ،اأمتن��ى اأن اأمل��ح ا�سمه على 
�سا�س��ة هاتفي ليتحدث اإيّل ،حتى اأنه 
يخّي��ل اإيّل يف كل م��ن دق الب��اب باأنه 

االآتي ولي�ص اأحدًا غره اإلينا !.
"افتحويل املعر بدي اأروح اأدور على 
اإبن��ي هناك وما برج��ع اإال ملا اأالقيه" 
الكلم��ات  تل��ك  عبدال��دامي  اإم  رددت 
املوجع��ة والت��ي ال تخ��رج �س��وى م��ن 
قلب يت�سدع وجع��ا وحزنا على م�سر 

فلذة كبدها.
عبدال��دامي  املختط��ف  ذوي  حي��اة 
مل تع��د كم��ا كان��ت ، فاأطف��اأت اأ�سواء 
احلياة حتى يعود عبدالدامي ي�سعلها 
م��ن جديد بنف�س��ه ويرجع اإىل غزته 
اليتمي��ة منه مرة اأخ��رى ، �سيما اأنهم 
يطالب��ون باأب�س��ط م��ا ميك��ن الو�سول 
حي��اة  عل��ى  االطمئن��ان  وه��و  اإلي��ه 

اأبنائهم على االأقل.

أحالم واهية
يفيِ اللحظ��ة الت��ي انتظ��ر فيه��ا ُحلم��اآ 
مينع��ه  يك��ن  مل  يتحق��ق  اأن  اأو�س��ك 
�س��وى تل��ك البوابة الت��ي عّل��ق اآماله 
كم��ا  الكث��رون م��ن �سب��ان القط��اع ، 

وح��ني اأيقن باللحظة الت��ي �سيتحقق 
فيه��ا حلمه عزم على مغ��ادرة القطاع 
اإىل تركي��ا بع��د ان اعلن��ت ال�سلط��ات 
امل�سري��ة فتح معر رفح الري لثالثة 

اأيام على التوايل .
ال�س��اب يا�س��ر زن��ون واحد م��ن الذين 
خرج��وا لتحقي��ق اأب�س��ط طموحاته 
ن��ه  لكيِ  ، اخل��ارج  يف  درا�ست��ه  باإكم��ال 
مل ي��در مب��ا يختب��ئ ل��ه خل��ف بوابة 
املجه��ول يف مع��ر رف��ح ال��ري ليت��م 
اختطاف��ه وزمالئ��ه دون م��رر عل��ى 
ح��ني فج��اأة م��ن �سفره��م بتاأمين��ات 
م�سري��ة كامل��ة الإكم��ال اختطافه��م 
عل��ى اأكم��ل وج��ه ح�س��ب اتفاقهم مع 
اجلهات الر�سمية بالتعاون مع اأجهزة 
والق��وات  الفل�سطيني��ة  املخاب��رات 
اأوروبي��ة  وجه��ات  مب�س��ر  احلربي��ة 
وثيق��ة  خ��الل  ذكره��ا  ج��اء  اأخ��رى 

م�سربة.
الزب��دة  ح�س��ني  املختط��ف  ع��ن  اأم��ا 
يف مطل��ع الثالث��ني م��ن عم��ره ،ت��رك 
خلف��ه طفل��ني ال زاال يتح�س�سا �سورة 
والديهم��ا ويقباله��ا �سباح��ا وم�س��اء 
ح��ني ي��اأوون اإىل الن��وم ،وال تتوق��ف 
اأ�ساألته��م "وي��ن بابا ،مت��ى بابا جاي؟ 

،بدي بابا ........" .
حتت��ار عائل��ة الزب��دة كي��ف له��ا اأن 
ت�س��رح الأطفالها باأن اأبيه��م اختطفه 
ال��ذي  االحت��الل  ولي���ص  امل�سري��ني 
حتت��ار   ، الفل�سطين��ني  اآالف  يعتق��ل 
كيف حتفظ الأطفاله��ا خاطف اأبيهم 

من غر اليهود !!.
لكل م��ن ال�سبان االأربع��ة ق�سة تن�سج 

خي��وط معناته ليحقق حلم��ه �سواء 
اإكم��ال درا�سته اجلامعي��ة يف اخلارج 
كم��ا   ، اخل��ارج  يف  الع��الج  لتلق��ي  اأو 
وطن��ه  يف  يحي��ا  غ��زي  لكلمواط��ن 
ال�سغر املحا�سر ق�سة معاناة ن�سجت 

خالل �سنوات احل�سار الت�سع .
ذوي  م��ن  امل�ستم��رة  املطالب��ات 
املختطف��ني ال تتوق��ف ،االعت�سامات 
عل��ى اأب��واب املعر ال��ذي ال ي�سب اإال 
الفج��ع  وذكري��ات  واالأح��زان  االآم 
االك��ر ال يغادرنه اأمه��ات املختطفني 
االأربع��ة ،الت�س��وؤالت امل�ستم��رة عل��ى 
اأ�سباب اختطافه��م واإخفاء اأخبارهم 

ال تنقطع .
فاأمه��ات ال�سب��اب االأربع��ة ال يغم���ص 
جفونهن ،حتى اأنه��ن ال ي�سنعن اأ�سهى 
املاأك��والت وال ي�سنع��ن تلك املاأكوالت 
الت��ي يحبه��ا اأبنائه��م املختطفون يف 
االأرا�س��ي امل�سرية ، يط��ول االنتظار 
ملح��ة  املاطلب��ات  وتبق��ى  وتك��رث 
للجان��ب امل�س��ري الإرج��اع املختطفني 
الأح�س��ان وطنهم لك��ن دون رد ي�سفي 
ال�س��دور م��ن اجله��ات امل�سري��ة التي 
فيه��ا  تتعر���ص  م��رة  كل  يف  تته��رب 
للت�ساوؤل عن اأو�ساع ال�سبان االأربعة .

جريمة إصرار وترصد
طالب��ت  الوطن��ي  احل��راك  هيئ��ة 
بتكاثف اجلهود ملعرفة م�سر ال�سبان 

االأربعة الفل�سطينيون املختطفون
واأك��دوا اأن حادث��ة االختط��اف التي 
تعر�ص له��ا ال�سب��ان الفل�سطينيون يف 
مع��ر رف��ح تعت��ر موؤ�سر خط��ر على 
طبيع��ة االأحداث اجلاري��ة بني م�سر 
وقط��اع غ��زة، فاأ�سب��ح الفل�سطينيون 
ال ياأمتن��ون على اأرواحهم لدى اجلارة 

ال�سقيقة م�سر.
واأكدت هيئة احلراك الوطني اأن هذه 
احلادث��ة مدب��رة الختط��اف ال�سبان 
الفل�سطينيني الذين كانوا يتواجدون 
يف احلاف��الت، موؤك��دة اأن االختط��اف 
ي�سنف جرمية وفق القوانني الدولية 
اأو  جه��ة  الأي  يح��ق  وال  واالن�ساني��ة 
�سخ�ص من امل�سا�ص بال�سالمة البدنية 

لالأ�سخا�ص وحريتهم وتهدد اأمنهم.
وطالب��ت الهيئ��ة ال�سلط��ات امل�سري��ة 
بالعم��ل عل��ى �سرع��ة اإط��الق �س��راح 
املختطفني بحكم م�سوؤوليتها االأمنية، 
موؤك��دة حر���ص ال�سع��ب الفل�سطين��ي 
عل��ى اإقام��ة عالق��ات طيب��ة وجيدة 
م��ع م�س��ر، بعي��دة ع��ن كل ال�سوائ��ب 

واملعيقات.
كما و�س��ددت هيئة احل��راك الوطني 
يف  املختطف��ني  عائ��الت  ح��ق  عل��ى 
معرف��ة م�سر اأبناءه��ا بعد اأن فجعت 
كل منه��ا بابنه��ا املختط��ف ، مطالب��ة 
ال�سري��ع  بالتدخ��ل  اجله��ات  كاف��ة 
اأن  مو�سح��ة  االأزم��ة،  ه��ذه  الإنه��اء 
ال�سبان كانوا يف طريقهم جلامعاتهم، 
وتعليمهم، وعالجهم، بعد اأن منحتهم 
م�س��ر تاأ�س��رة دخ��ول ب�س��كل ر�سمي، 
لي�ساف��روا  ال��ري،  رف��ح  مع��ر  ع��ر 

مرورا عر االأرا�سي امل�سرية.

المختطفون األربعة .. مصيُر مجهول لليوم 600 على التوالي
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غزة- الراأي
اأك��د الوكي��ل امل�ساع��د ل��وزارة الداخلي��ة عاه��د 
حم��ادة ، اأن اأكرث م��ن 20 اإدارة ومديرية ووحدة 
تتبع لل�سق امل��دين يف وزارة الداخلية اإمنا ُوجدت 
املجتم��ع  ل��كل  خدم��ة  واأ�س��رع  اأف�س��ل  لتق��دمي 
الفل�سطين��ي وحتقيق اأعلى م�ست��وى ر�سا للجمهور 

من خالل الريادة والتميز يف تقدمي اخلدمة.
وقال حم��ادة خالل احللق��ة االأوىل من الرنامج 
اإذاع��ة  اأث��ر  " وثائ��ق ر�سمي��ة" ع��ر  االإذاع��ي 
ال��راأي "لق��د اأحدثن��ا وزارة داخلي��ة ُم�سغ��رة يف 
كل حمافظ��ة من حمافظ��ات قطاع غ��زة، واأن�ساأنا 
حمافظ��ات  يف  للداخلي��ة  املكات��ب  م��ن  العدي��د 
للمواط��ن  اخلدم��ة  ت�سهي��ل  اأج��ل  م��ن  القط��اع 
واخت�س��ار الوقت، مبينًا اأن ال �سكاوى على الوزارة 

بخ�سو�ص معامالت ال�سق املدين.
واأ�س��اف "اإن املراك��ز الت��ي اأحدثته��ا الداخلي��ة 
يف امل��دن واملخيم��ات الفل�سطينية اأ�سب��ح املواطن 
معامالت��ه  كاف��ة  ال�ستخ��راج  اأبوابه��ا  يط��رق 

ووثائقه الر�سمية".
واأو�س��ح حمادة اأن��ه باإمكان املواط��ن اأن ي�سل اإىل 
اأغلب مكاتب الداخلية م�سيًا على االأقدام بح�سب 
م��ن  اأك��رث  اإىل  االأم��ر  �سكن��اه، وال يحت��اج  م��كان 
موا�سل��ة داخلي��ة "ب�سيكل واح��د "لي�سل املواطن 
الفل�سطين��ي اإىل مكاتب الداخلية وُيقدم معاملته 
وي�ستلمه��ا خ��الل دقائ��ق مع��دودة دون اأن ُي�سطر 

للعودة مرة اأخرى يف اليوم التايل.

نُواكب التطور
وق��ال الوكيل امل�ساع��د للداخلية: "ن�سعر بالفخر 
�سعبن��ا  الأبن��اء  اخلدم��ة  بتقدمين��ا  والغبط��ة 
وب�سرعة مل يك��ن يتوقعها املواط��ن، حيث تواكب 
ال��وزارة التط��ور واحلداث��ة يف كاف��ة معامالته��ا؛ 
فبع��د اأن كان��ت بطاق��ة الهوي��ة بكاف��ة اأنواعه��ا 

و�سه��ادة املي��الد و�سه��ادة الوف��اة و�سه��ادة ُح�س��ن 
ال�س��رك وال�سلوك ُت�ستخرج م��ن وزارة الداخلية 
قب��ل ب�سع �سن��ني يف 50 يوم��ًا اأ�سبح��ت ُت�ستخرج 
الي��وم يف اأق��ل م��ن 50 دقيق��ة، واأغل��ب املعامالت 
والوثائ��ق ي�ستلمه��ا املواط��ن الفل�سطين��ي خ��الل 
يتج��اوز  ال  املعام��الت  وبع���ص  مع��دودة،  دقائ��ق 

اإجنازها من الدقائق عدد اأ�سابع اليد.
وا�ست��درك حمادة قائاًل : "رغم هذه ال�سرعة اإال 

اأننا ال ن�سمح بوجود اأخطاء يف معامالت املواطن، 
الوثائ��ق  يف  معدوم��ة  تك��ون  ت��كاد  فاالأخط��اء 

الر�سمية التي ُت�سدرها وزارة الداخلية".

المواطن دائمًا على حق
واأو�سح حم��ادة اأن وزارة الداخلية-ال�سق املدين 
وزارة خدماتي��ة مئ��ة باملئ��ة تت��دارك كل اأزم��ة 
مت��ر به��ا وتعم��ل بطاق��ة انتاجي��ة تكاملي��ة مبا 
يخدم م�سرة وكف��اءة العمل وُيحقق ر�سا جمهور 

الوزارة.
وم�س��ى يق��ول "ه��ذه ال��وزارة التي ترع��ى �سوؤون 
اأبن��اء �سعبن��ا يف كل مراح��ل حيات��ه من��ذ امليالد 
واملتابع��ة  باالإ�س��راف  م��رورًا   ، الوف��اة  وحت��ى 
والرقاب��ة والتقييم على موؤ�س�سات العمل االأهلي، 
وتوف��ر اأجواء ال�سل��م املجتمعي م��ن خالل جلان 

االإ�سالح والع�سائر التابعة للوزارة". 
واأكد الوكي��ل امل�ساعد ل��وزارة الداخلية اأن �سعار 
وزارة الداخلي��ة اأن املواطن دائمًا على حق وذلك 
ب��اأن له خدمة ُيريد اإجنازها ونحن اإمنا ُوجدنا يف 
مكاتبن��ا لتلبية تل��ك اخلدمة، ون�سع��د با�ستقبال 
معام��الت اجلمه��ور ومهمتنا الت�سهي��ل والتخفيف 
ع��ن كاه��ل اأبن��اء �سعبن��ا م��ا ا�ستطعن��ا اإىل ذل��ك 
�سبي��ال، وتقدمي اأف�سل اخلدمات ، وحتقيق الر�سا 
الع��ام ع��ن اأداء وزارة الداخلي��ة وحت�س��ني �سورة 

الوزارة يف اأذهان مواطنينا.

حمادة: أنشأنا وزارة داخلية ُمصغرة في كل محافظة

غزة -الراأي
عق��دت وزارة االت�س��االت وتكنولوجي��ا 
املعلوم��ات ور�ست��ي عم��ل االوىل بعن��وان 
املعلوم��ات - احلماي��ة والتوعية  " ام��ن 
واأدوات  معاي��ر   " بعن��وان  والثاني��ة   "
احلماي��ة الأم��ن املعلومات" بالتع��اون مع 
�سركة درع الأمن املعلومات وذلك يف قاعة 
االجتماعات مببنى الوزارة �سمن مبادرة 
انرتنت ام��ن ومفيد التي اطلقتها الوزارة 

بداية ال�سهر املا�سي .

الورشة االولى
وح�سر فعاليات الور�سة االوىل م.�سهيل 
م��دوخ وكي��ل ال��وزارة و د. ح��ازم الب��از 
الأم��ن  درع  ل�سرك��ة  التنفي��ذي  املدي��ر 
ال��وزارات  املعلوم��ات وع��دد م��ن ممثل��ي 

واملوؤ�س�سات احلكومية.
وافتتح فعالي��ات الور�سة مدير العالقات 
العام��ة واالعالم اأ. �سم��ر حمتو مرحبا 
باحل�س��ور مبين��ًا اأهمي��ة التوعي��ة باأمن 
املعلوم��ات وموؤكدا على جه��ود الوزارة يف 

هذا املجال .
و اأو�س��ح م. م��دوخ اأهمي��ة ه��ذه الور�سة 
الت��ي تاأتي �سمن املب��ادرة الت��ي اأطلقتها 
" نح��و  بعن��وان  �سهري��ن  ،مل��دة  ال��وزارة 
اإط��ار  " وذل��ك يف  ام��ن ومفي��د  انرتن��ت 
التوعية مبخاطر اال�ستخدام غر االآمن 

لالنرتنت .
وقال م��دوخ اأنه يف ظ��ل النقلة النوعية 
يف احلو�سبة ال�سحابية والتح�سر دوليا 
ملرحلة اجليل اخلام���ص فان هذا يفر�ص 

حتدي��ات كث��رة حلماي��ة اأم��ن املعلومات 
واالت�ساالت .

و�س��دد عل��ى اأهمي��ة التوعي��ة يف جم��ال 
مواكب��ة  و  املعلوم��ات  ام��ن  حماي��ة 
جم��ال  يف  ن�سهده��ا  الت��ي  التط��ورات 
تكنولوجي��ا املعلومات �ساكرا دور القطاع 

اخلا�ص يف هذا املجال .
و ب��دوره قدم د. حازم الباز مدير �سركة 
" ام��ن املعلوم��ات  درع مداخل��ة بعن��وان 
يف املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة م�سي��دا بجهود 
اأم��ن  التوعي��ة  يف  ودوره��ا  ال��وزارة 

املعلومات .
واأو�س��ح اأن هن��اك فج��وة كب��رة موؤكدا 
عف يف البيئة  باأن �سبب الفجوة وجود �سُ
التقني��ة وحت��دث ع��ن خط��وات الهجوم 
االلكرتوين ، مبينًا اأ�سكال �سياع البيانات 
واأخط��ر م�س��ادر التهدي��دات الداخلي��ة 
والتحدي��ات الت��ي تواج��ه املوؤ�س�س��ات و 
ت�ساع��د وت��رة الهجم��ات والرجمي��ات 

اخلبيثة املُنت�سرة ب�سكل كبر.
بدوره ق��دم املهند�ص ح�س��ن داوود مدير 
اختب��ار اخرتاق ال�سب��كات يف �سركة درع 
مداخل��ة بعن��وان ام��ن املعلوم��ات واإدارة 
احل��وادث حت��دث فيها ع��ن اب��رز اإ�سكال 
االخ��رتاق الأم��ن املعلوم��ات و�سب��ل احلد 

منها .
م��ن جانب��ه ق��دم املهند���ص احم��د الفرا 
مدي��ر اخرتاق الويب يف �سركة درع الأمن 
املعلومات مداخلة بعنوان التوعية باأمن 
املعلوم��ات للموظف��ني واأهميته��ا م�س��ددا 
عل��ى اأهمي��ة ان يتمت��ع املوظ��ف بح���ص 

امني مينع من ت�سريب املعلومات .
وحت��دث د. يا�س��ر الع�سيف��ر املتخ�س�ص 
العربي��ة  اململك��ة  م��ن  االنرتن��ت  باأم��ن 
ال�سعودي��ة ع��ر تقني��ة ال�س��كاي بي من 
حت��دث  ال�سعودي��ة  العربي��ة  اململك��ة 
ع��ن اأهمي��ة اأم��ن املعلوم��ات واأك��د عل��ى 
�سناع��ة  الإجن��اح  رئي�سي��ني  عن�سري��ن 
املوؤ�س�س��ات  وا�ستف��ادة  املعلوم��ات  ام��ن 
احلكومية منها توطني املعرفة من خالل 
ن�سر التوعية االلكرتوني��ة يف املوؤ�س�سات 
احلكومي��ة و العمل عل��ى تدريب الكوادر 
املحلي��ة واال�ستفادة م��ن طاقات ال�سباب 

الوطنية..
وتخلل الور�سة مداخالت ومناق�سات بني 
احل�سور واملحا�سرين حول امن املعلومات 

و�سبل حمايتها.

الورشة الثانية
وحتدث يف فعاليات الور�سة الثانية التي 
كانت بعن��وان "معاي��ر واأدوات احلماية 
الأم��ن املعلومات" م يامن مط��ر مدير عام 
احلا�س��وب احلكوم��ي م�س��را اىل اجلهود 
ام��ن  حماي��ة  يف  ال��وزارة  تبذله��ا  الت��ي 

املعلومات.
"املدي��ر  البن��ا  ح��ازم  د.  اأك��د  ب��دوره 
التنفي��ذي ل�سرك��ة درع الأم��ن املعلومات" 
ب��اأن الور�س��ة ا�ستهدف��ت اأم��ن املعلوم��ات 
اخلا�س��ة  واال�سرتاتيجي��ات  وتغراته��ا 
به��ا وحت��دث ع��ن بع���ص من��اذج يف اأم��ن 

املعلومات.
م��ن جانبه ق��دم م . ح�س��ن داوود "مدير 

اختب��ار االخ��رتاق ال�سب��كات يف �سرك��ة 
درع" مداخل��ة بعن��وان املعاي��ر العاملي��ة 
الأم��ن املعلوم��ات ا�س��ار خالله��ا اىل نظام 
�سغرة  املوؤ�س�س��ة  اأم��ن  حماي��ة  ISOيف 

كانت اأم كبرة .
 ISO _27000 نظ��ام  ع��ن  وحت��دث 
"التخطي��ط"  ت�سم��ل  الت��ي  ،ومراحل��ه 
املعاي��ر  ب��ني  والتكاملي��ة  واملراقب��ة 
وحت��دث ع��ن اأ�سب��اب ف�س��ل حماي��ة امن 
املعلوم��ات يف املوؤ�س�س��ة ومنها عدم وجود 
املعلوم��ات  اأم��ن  خماط��ر  الإدارة  خط��ة 
و-ع��دم وج��ود ق�س��م قائ��م بح��د ذات��ه 
وم�سوؤول عل اأمن املعلومات. وعدم وجود 
وحت�س��ني  لتطوي��ر  خم�س�س��ة  موازن��ة 

و�سائل احلماية.
و�س��دد على �س��رورة التقليل من املخاطر 
ملن��ع  اأخ��ري  معاي��ر  اىل  واللج��وء 

االخرتاق و-تقييم نقاط ال�سعف .
وق��دم م. حمم��د امل�س��در "مدي��ر دائ��رة 
جامع��ة  يف  وال�سب��كات  االت�س��االت 
ا�ستخ��دام  االق�س��ى" مداخل��ة بعن��وان 
ام��ن  م�ست��وى  لرف��ع  املفتوح��ة  امل�س��ادر 
يف  الثغ��رات  ع��ن  وحت��دث  املعلوم��ات 
االنظمة واأكد �سرورة التعرف على هذه 

الثغرات.
بع��د ذل��ك حت��دث م.هيث��م اب��و قا�س��م 
مرم��ج �سفح��ات الكرتوني��ة وتطبيقات 
بوزارة االت�ساالت عن اختبار االخرتاق 

يف نظام االندرويد.
وقال اأن االندروي��د مهم جدا يف حياتنا 
واأن��ه مت ا�س��داره ب 2008 واأن��ه ا�سبح 

وال�سي��ارات  ال�ساع��ات  يف  ي�ستخ��دم 
و�سا�سات التلفاز .

في��ه  مو�سح��ًا  بياني��ًا  ر�سم��ًا  وعر���ص 
ا�ستخ��دام االندرويد مو�سح��ا اأن املوؤ�سر 
زاد بال�سن��وات االخرة ب�سكل  كبر، وان 
هن��اك م�ساكل قد يواجهها البع�ص ومنها 

،اأن يكون التطبيق غر متاح يف بلدك .
ث��م ق��دم م خال��د الناج��ي مدي��ر دائرة 
ب��وزارة  الفن��ي  والدع��م  ال�سب��كات 
االت�س��االت ورق��ة عم��ل ح��ول اختب��ار 
اخ��رتاق ال�سب��كات الال�سلكي��ة وق��ال ان 
بالط��رق  الال�سلكي��ة  ال�سب��كات  وج��ود 
النظامي��ة اأو عن طري��ق ح�سن النية من 
قب��ل امل�ستخدم��ني، يوجد لدين��ا تهديد 

جديد الأمن املنظمة.
وب��ني اأن اله��دف م��ن ه��ذا االختب��ار هو 
تعريف الفج��وات االأمني��ة اأو االأخطاء 
التي عملت يف ت�سميم اأو تنفيذ وت�سغيل 

�سبكات ال�سلكية داخل املنظمات.
عل��ى  االأمني��ة  املخاط��ر  اأه��م  وعر���ص 
ال�سبك��ة الال�سلكي��ة مو�سح��ا اأنها تتمثل 
يف التق��اط Handshake و التخم��ني 
الت��واأم ال�سري��ر و  امل��رور و  عل��ى كلم��ة 
التخمني على PIN( ( اخلا�ص بالراوتر 
والتخم��ني على لوحة التحك��م اخلا�سة 

بجهاز الراوتر.
ومت يف نهاية الور�سة تكرمي املحا�سرين 
و�ساهم��وا  عم��ل  اوراق  قدم��وا  الذي��ن 
باإجناح فعاليات الور�ستني .�سمن مبادرة 
" وزارة االت�ساالت  امن ومفيد  "انرتنت 
تنظم ور�ستي عمل حول " امن املعلومات"

ضمن مبادرة "انترنت آمن ومفيد "

 وزارة االتصاالت تنظم ورشتي عمل حول " أمن المعلومات"
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تكامل الجهود
وق��ال القي��ادي يف حرك��ة اجله��اد االإ�سالم��ي خال��د 
البط���ص : "يج��ب اأن تتماه��ى اجله��ود واأن تتكام��ل 
جه��ود الف�سائل مع وزارة الداخلية حلماية املقاومة 
ووقف التخابر وحما�سبة املتورطني يف جرائم القتل 

واال�سقاط".
واأكد البط�ص اأن اإجراءات الداخلية مطلوبة ويجب 
اأن ت�ستمر من اأجل حماية واقعنا الفل�سطيني، م�سرًا 

اإىل دعم حركته لهذه االإجراءات.
ولف��ت اإىل اأن الفر�س��ة اأتيح��ت الي��وم اأم��ام العمالء 
للتوب��ة والع��ودة والرج��وع الأح�سان �سعبن��ا، م�سددًا 
عل��ى اأن املقاومة ال مُيكن اأن ت�سم��ح اأبدًا اأن تبقى يد 

االحتالل ُتطارد رجالها يف غزة.
واأ�س��اف "هذه معرك��ة مفتوحة م��ع االحتالل وعلى 
الع��دو اأن يدف��ع ثمن هذه اجلرائ��م، ويجب اأن نقطع 
داب��ر العمال��ة وننهيه��ا يف غ��زة واأن نوا�س��ل م�سروع 

املقاومة حلماية واقعنا الفل�سطيني الداخلي".

برامج مشتركة
كلي��ة  عمي��د  املغ��اري  ه�س��ام  د.  طال��ب  ب��دوره، 
االأمني��ة  ال�سئ��ون  يف  واملخت���ص  اجلامعي��ة  الع��ودة 
واال�سرتاتيجي��ة اجله��ات املخت�س��ة واملقاوم��ة ب��اأن 
تلعب دورًا مهمًا يف اإعادة تعزيز االنتماء الوطني من 

خالل برامج م�سرتكة وبرامج متفرقة.
واأك��د املغاري على اأهمية رفع م�ست��وى االأداء االأمني 

وحماي��ة ق��ادة املقاوم��ة، وو�س��ع الرام��ج الالزم��ة 
اآف��ة  ملواجه��ة  الكافي��ني  واجله��د  الوق��ت  واإف��راد 

التخابر.
يف �سي��اق مت�سل، ق��ال املغاري "هن��اك ن�ساط حمموم 
الأجه��زة االأم��ن ال�سهيوني��ة تتوا�س��ل م��ع عمالئه��ا 
لتطمينهم وت�سجيعيهم حتى ال ُي�سلموا اأنف�سهم وهذا 

دليل اأن احلملة ُتوؤتي اأكلها على اأكرث من �سعيد".
واأ�س��ار اإىل اأن حم��الت مواجه��ة التخاب��ر م��ن اأك��رث 
اجلوان��ب الت��ي ُت��وؤذي االحت��الل الأنه نوع م��ن "جز 
تتمك��ن  اأن  متوقع��ًا  منابع��ه"،  وجتفي��ف  الع�س��ب 
االأجه��زة االأمني��ة يف غ��زة من القب�ص عل��ى العمالء 
واأن ُي�سّل��م ع��دد منه��م نف�س��ه، االأمر الذي م��ن �ساأنه 
اأن ُي�سه��م يف ت�سيي��ق مناف��ذ الن�س��اط اال�ستخب��اري 

لالحتالل يف القطاع.
مواجه��ة  يف  الوقائي��ة  االإج��راءات  وا�ستعر���ص 
التخاب��ر، كم��ا تط��رق يف حديث��ه لعوام��ل االإ�سقاط 
يف وحل التخابر املتمثل��ة يف الفقر واحلاجة والبعد 

اجلن�سي وغرها.
واأك��د املغ��اري عل��ى �س��رورة و�س��ع اأبع��اد حت�سينية 
تعزي��ز  الإع��ادة  وقوي��ة  وهادف��ة  متين��ة  وبرام��ج 
االنتم��اء الوطن��ي الأبناء �سعبنا، منوه��ًا اإىل �سرورة 
التوعي��ة امل�ستمرة من خ��الل اإبراز اأن��واع العقوبات، 

وتعزيز االنتماء الديني والوطني.
واأ�س��اف "هن��اك مهم��ة ثقيل��ة ُتلقى عل��ى عاتق 
االأجه��زة االأمنية احلكومي��ة واأمن املقاومة وهي 
رف��ع م�ستوى التوعي��ة والتعبئ��ة للجمهور بطرق 

واأ�ساليب خمتلفة".
ولف��ت اإىل اأن املطلوب م��ن االأجهزة املخت�سة تو�سيل 
اإىل م�ست��وى تطبيق��ي وتدريب��ي يف نفو���ص  الوع��ي 
اأبن��اء �سعبنا من خالل اإط��الق برامج ليتخذ املواطن 

خطوات يف كيفية مواجهة االإ�سقاط.
اأن تركيب��ة قط��اع غ��زة  واأو�س��ح املخت���ص االأمن��ي 
خمتلف��ة عن اأي جمتم��ع اآخر، م�سيف��ًا "هناك حالة 
ت��وازن ب��ني البع��د احلكومي والبع��د املق��اوم وهناك 
اأدوات متوف��رة ل��دى احلكوم��ة كالتعلي��م واالأوق��اف 
واملنابر واالإع��الم واملخيمات ال�سيفية يجب تو�سيل 
فئة من اأبناء �سعبنا للتدريب والتعبئة والتوعية ثم 

نخو�ص حمالت وا�سعة".

الضغط على العمالء
من جانبه، اأكد حممد اأبو هربيد املخت�ص يف ال�سئون 
االأمنية اأن املطلوب من املجتمع ال�سغط على العمالء 

باجتاه ت�سليم اأنف�سهم والعودة الأح�سان �سعبهم.
وق��ال اأب��و هربي��د : "هناك فر���ص للع��ودة والتوبة 
وهن��اك من ي��رتدد ويخ�س��ى العق��اب )..( لكن يجب 
علين��ا الزي��ادة م��ن احلدي��ث ع��ن فر�س��ة ال�سري��ة 
والكتمان الأجل عودة املتخابرين وتوبتهم والتخل�ص 

من التخابر".
واأو�س��ح اأن االحت��الل ل��ن ي�ستطيع اأن ينف��ذ تهديده 
وابتزازه للمتخابرين، وباإمكان املتخابر الذي ي�سعى 
للتوب��ة اال�ستعانة برجال االأم��ن وباأقاربه ومن يثق 

بهم من اأبناء �سعبنا.
ولف��ت اإىل اأن االحت��الل �س��كل خالي��ا دع��م نف�س��ي 
للعمالء حت��ى ال ُي�سلموا اأنف�سهم وُيح��اول طماأنتهم، 
م�ستط��ردًا "فالعمي��ل االآن ب��ني خياري��ن اإم��ا يذه��ب 
ي�ستم��ع  اأو  �سعب��ه  الأح�س��ان  ويع��ود  نف�س��ه  وُي�سل��م 

لتاأثرات �سابط املخابرات".
ر املخت�ص االأمني من حماوالت  على �سعيد مت�سل، حَذّ
تطوي��ر اأ�سالي��ب اال�سق��اط يف ظ��ل الث��ورة التقني��ة 
والتكنولوجي��ة، منوهًا اإىل اأن االحتالل جلاأ لتطوير 
عمل��ه التكنولوج��ي فيم��ا يتعل��ق باالحت��كاك غ��ر 
املبا�س��ر �سواء ع��ر االت�س��ال بالهات��ف اأو املنتديات 

واملواقع و�سبكات التوا�سل االجتماعي.

معصية كبيرة
م��ن جهت��ه، طال��ب مفت��ي غ��زة ال�سي��خ عب��د الباري 
خل��ة وزارة الداخلية باأن ت�س��رب بيد من حديد كل 
م��ن ُت�سول ل��ه نف�سه اأن يتعام��ل اأو يتخابر مع العدو، 
"ق��ذارة وعمال��ة ومع�سي��ة  باأن��ه  التخاب��ر  وا�سف��ًا 

وكبرة الأنها فتنة توؤثر على املجتمع مبجمله".
وق��ال خل��ة اإن "اجلا�سو�سي��ة جرمي��ة وكب��رة م��ن 
الكبائ��ر وخيان��ة عظم��ى وح��رام �سرع��ًا وه��ي م��ن 
اأخط��ر اجلرائ��م الي��وم"، م�سيفًا "العمي��ل واملتخابر 
م��ع االحتالل ُيح��دث فتن��ة عظيم��ة يف املجتمع وال 
ب��د على االإن�سان اأن يعي ه��ذه االأمور واأال يكون عونًا 

لالأعداء على اأبناء �سعبه".

مطالبات بدعم وتعزيز
 "االنتماء الديني والوطني" في مواجهة التخابر

غزة- الراأي
طالبت ف�سائ��ل فل�سطيني��ة وخمت�سون 
تعزي��ز  اإع��ادة  ب�س��رورة  اأمني��ون 
االنتم��اء الوطن��ي يف مواجه��ة التخابر 
م��ع االحت��الل م��ن خ��الل ط��رح برامج 

توعوي��ة م�سرتك��ة. جاء خ��الل موجة 
حمل��ة  �سم��ن  م�سرتك��ة  اإذاع��ي  ب��ث 
مل��دة  "#الق�سا�ص_من_العم��الء" 
�ساعت��ني، ، وذل��ك مب�سارك��ة 15 اإذاعة 

حملية يف قطاع غزة.
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
امتلك الفل�سطينيني من ملكية االأر�ص 6.105 / دومن اأما ال�سهاينة فال 
ميلكون �سيء من تلك االأرا�سى، اأما اأرا�سى امل�ساع فهي من جممل امل�ساحة 
بلغ��ت 6 / دومن ويبل��غ املع��دل االجماىل من ملكي��ة االأرا�سي 6.111/ 

دومن .
مت ا�ستخ��دام اأرا�س��ى اأهايل بلدة �سلبي��ت املزروع��ة بالب�ساتني املروية 
ال��ذي بل��غ ع��دد م�ستخدميه��ا 16 فل�سطين��ي، اأم��ا االرا�س��ى املزروع��ة 
باحلب��وب بلغ ع��دد م�ستخدميه��ا 4.066 فل�سطين��ي، واالأرا�سى املبنية 
بل��غ عدد م�ستخدميه��ا 31 فل�سطيني، واالأرا�سى الت��ي �ساحلة للزراعة 
بلغ ع��دد م�ستخدميه��ا 4.082 فل�سطين��ى واالأرا�سى الفق��رة بلغ عدد 
م�ستخدميه��ا 1.998 فل�سطين��ي، واالأرا�سي املغت�سب��ة الواقعة يف خط 

الهدنة 5.724 دومن .
بل��غ عدد �سكان اأهايل بلدة �سلبيت يف عام 1922 296 ن�سمة، وفى عام 
510 ن�سمة،  1945 بلغ عددهم  406 ن�سمة وفى  1931 بلغ عددهم 
اأم��ا يف 1948 بل��غ عدده��م 592 ن�سم��ة، ويقدر ع��دد الالجئني يف عام 

. ن�سمة   3.633 حوايل   1998
عرف��ت يف العهد الروماين با�سم )�سلب��ى(، وكان يحيط بها اأرا�سي قرى 
بي��ت �سنة وبر معني والبويرة وبيت نوبا والقباب، وكان يف البلدة بحد 
اأدن��ى م�سجد واحد، اأما من الناحي��ة التعليمية البلدة كان فيها مدر�سة 

للذكور، يف عام 1947 اإلتحق يف املدر�سة 45 طالب.
كان��ت �سلبي��ت قائم��ة على تل م��ن ال�سخ��ر االأبي�ص الط��ري يف الطرف 
الغربي من جبال القد�ص-اخلليل وكان ثمة، على بعد ثالثة كيلومرتات 

م��ن  الغرب��ي  ال�سم��ال  اإىل 
القرية، طريق فرعية ت�سل 

�سلبي��ت بطري��ق الرملة-القد�ص 
الع��ام، كم��ا كان بع�ص الط��رق الرتابية 

منازله��ا،  وكان��ت  املج��اورة.  بالق��رى  يربطه��ا 
املبني��ة بالطني واحلج��ارة، متجمعة حول و�سط 
القرية الذي كان ي�سم امل�سجد وال�سوق واملدر�سة 
االبتدائي��ة، الت��ي اأُن�سئت يف �سن��ة 1947، والتي 

كان يوؤمها 45 تلميذًا. 
كان �س��كان املنطق��ة متكنه��م م��ن تربي��ة املوا�س��ي، 
كما اأنهم كانوا يعمل��ون يف الزراعة اأي�سًا، وال �سيما 

زراع��ة احلب��وب البعلي��ة، يف 1944/1945، كان 
م��ا جمموع��ه 4066 دومنًا خم�س�س��ًا للحبوب، و16 

دومن��ًا مروي��ًا اأو م�ستخدم��ًا للب�سات��ني، وكان �س��كان 
القرية ي�ستقون املياه من بئر فيها.

يتفق تاريخ ح��رب اال�ستقالل واملوؤرخ االإ�سرائيلي 
اجلي���ص  اأن  عل��ى  موري���ص  بن��ي 
يف  �سلبي��ت  اقتح��م  االإ�سرائيل��ي 
وكان   ،1948 متوز/يولي��و   15-16

داين،  عملي��ة  �سي��اق  يف  ج��رى  ذل��ك 
ُبعي��د احتالل الل��د والرمل��ة، فبعد اأن 

ُط��رد �سكان هات��ني املدينت��ني اأُمر بع�ص 
الوح��دات االإ�سرائيلي��ة بالتقدم �سرق��ًا وانتزاع عدد م��ن القرى من يد 
اجلي���ص العرب��ي؛ وكان��ت �سلبيت �سمن ه��ذا العدد، وقد ُكلف��ت الكتيبة 
الثانية يف ل��واء كرياتي احتالل �سلبيت، التي كانت اخلطوط االأمامية 
للجي���ص العربي��ة متر به��ا، ولي���ص هناك اأي��ة تف�سيالت عم��ا جرى يف 

القرية، اأو عن م�سر �سكانها.
مل يب��ق �س��وى بع�ص ال�سجرات ونب��ات ال�سبار، وُي�ستعم��ل املوقع مرعى 
للموا�س��ي، وي��زرع االإ�سرائيلي��ون االأرا�س��ي املحيط��ة، واأُن�س��ئ كيبوت�ص 

�سعلفيم على اأرا�سي القرية يف �سنة 1951.

سلبيت قضاء الرملة

ال�سفة املحتلة-الراأي
اأعلنت جلنة االنتخابات املركزية اليوم قبول 
تر�سح 739 قائمة حملية م�ستوفية لل�سروط 
م��ن اأ�سل 760 قائمة، بينم��ا رف�ست 6 قوائم 
لعدم ا�ستيفائها ال�س��روط القانونية اخلا�سة 
15 قائم��ة اأخ��رى  بالرت�س��ح، فيم��ا تقدم��ت 
مر�سح��ة بطل��ب ان�سح��اب. و�ستق��وم اللجن��ة 
باإب��الغ ممثلي القوائ��م املرفو�س��ة، واإعالمهم 
باإمكاني��ة تقدمي اعرتا�ص عل��ى قرار اللجنة 

خالل ثالثة اأيام.
وكانت جلن��ة االنتخاب��ات املركزي��ة برئا�سة 
حن��ا نا�س��ر اجتمع��ت ظه��ر الي��وم ال�سبت، يف 
مقره��ا الع��ام يف مدين��ة الب��رة، وع��ر جهاز 
الرب��ط التلفزي��وين "الفيدي��و كونفر�ص" مع 
املكت��ب االإقليم��ي يف مدين��ة غ��زة، ونظ��رت 
760 قائم��ة انتخابي��ة تقدم��ت للرت�س��ح  يف 
الغربي��ة،  بال�سف��ة  املحلي��ة  لالنتخاب��ات 
وذل��ك للتاأكد م��ن ا�ستيفائها جمي��ع ال�سروط 

القانونية الالزمة.
ويت�س��ح من البيان��ات التي اأعلنته��ا اللجنة يف 
خت��ام االجتماع اأن هن��اك 152 هيئة حملية 
تق��دم فيها اأكرث م��ن قائمة مر�سح��ة ما يعني 
ان��ه �سيكون فيه��ا انتخابات، يف ح��ني اأن 179 
اأخ��رى تقدم��ت فيه��ا قائم��ة  هيئ��ة حملي��ة 

انتخابي��ة واح��دة، باالإ�ساف��ة اإىل 56 هيئة 
حملي��ة مل تتقدم فيه��ا اأي قائم��ة انتخابية، 

و4 هيئ��ات تقدمت يف كل منه��ا قائمة واحدة 
غ��ر مكتملة الع��دد مبعنى اأن ع��دد مر�سحيها 

اقل من عدد مقاعد الهيئة املحلية.
هذا و�ستن�سر اللجن��ة الك�سف االأويل الأ�سماء 
القوائم املعتمدة ومر�سحيها �سباح غٍد االأحد 
9/4/2017 يف مكات��ب املناطق االنتخابية 
التابع��ة للجن��ة يف جمي��ع حمافظ��ات ال�سفة 
الغربي��ة، وكذل��ك يف مق��ار جمال���ص الهيئ��ات 
املحلية وعلى موقع اللجنة االلكرتوين وذلك 

طبقًا للجدول الزمني املعلن عنه م�سبقًا.
و�سي�ستم��ر ن�س��ر الك�س��ف االأويل للمر�سح��ني 
ثالثة اأي��ام، لتمك��ني القوائ��م واملر�سحني من 
التحقق من �سح��ة بياناتهم، والإتاحة املجال 
اأم��ام املواطن��ني لالإطالع على اأ�سم��اء القوائم 
تق��دمي  يف  حقه��م  وممار�س��ة  ومر�سحيه��ا، 
االعرتا�سات اإىل جلنة االنتخابات املركزية، 
يف ح��ال تبني لهم ع��دم قانونية تر�سح اأي من 
القوائ��م اأو املر�سح��ني، وذل��ك خ��الل ثالث��ة 

اأيام.
علًم��ا ب��اأن ق��رارات جلن��ة االنتخاب��ات ب�ساأن 
االعرتا�س��ات املقدمة لها تك��ون قابلة للطعن 
اأم��ام املحكمة املخت�سة خ��الل ثالثة اأيام من 
تاريخ �سدورها، كما وُت�سدر املحكمة قراراتها 
يف الطع��ون املرفوعة اإليه��ا خالل خم�سة اأيام 
م��ن تاري��خ تقدميه��ا، وتك��ون قراراته��ا به��ذا 

ال�ساأن نهائية.

لجنة االنتخابات: 739 قائمة بالضفة استوفت شروط الترشح
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
تتزاي��د االعت��داءات االإ�سرائيلي��ة عل��ى 
االأطف��ال الفل�سطينيني ب�س��كل م�ستمر يف 
ال�سف��ة الغربي��ة املحتل��ة حت��ت �سيا�س��ة 
خمط��ط له��ا م��ن امل�ست��وى ال�سيا�س��ي، اآلة 
الفع��ل جن��وده وم�ستوطني��ه حت��ى و�سل 
االأم��ر اإىل اط��الق كالب بول�سي��ه مدرب��ة 
تهاجم االطف��ال؛ ومن ثم يت��م اعتقالهم 

والزج بهم يف �سجونه .
ومل تكتف��ي )ا�سرائي��ل( يف ارهابه��ا بحق 
با�ستخ��دام  الفل�سطيني��ني  املواطن��ني 
الغ��از،  وقناب��ل  واملط��اط،  الر�سا���ص، 
ملواجهة املتظاهري��ن ال�سلميني املناه�سني 
لالحت��الل واال�ستيط��ان، جرميتهم فقط 
هي الدفاع ع��ن اأنف�سهم وط��رد االحتالل 

من اأرا�سيهم.

طفولة بين أنياب
فق��ام االحتالل باإدخ��ال جرمية جديدة 
مهاجم��ة  يف  متثل��ت  قانون��ه،  يحلله��ا 
ال��كالب البولي�سية الت��ي �سجلتها �سا�سات 
الف�سائي��ات، وه��ي تنه���ص ج�س��د الطف��ل 
حمزة اأبو ها�سم )16عامًا( من بلدة بيت 

اأُمر �سمال اخلليل.
وال��د الطف��ل حمزة مل ي�سدق م��ا �ساهده 
باأم عين��ة، وهو يرى طفل��ه تالحقه تلك 
ال��كالب، وم��ن ث��م تهاجمه بعن��ف �سديد 

فتمزق مالب�سه وت�س��ل اىل حلمه، فكانت 
ال�سدمة وهو ي�ساهد فلذة كبده ي�ستنجد 

بال�سراخ.
الرع��ب  الطف��ل:” وب��دى  وال��د  ويق��ول 
وعي��ون  م��كان،  كل  م��ن  بحم��زة  يحي��ط 
احلق��د م��ن جنود االحت��الل تتل��ذذ، بعد 
اأن انتزعوا �سفات االن�سانية من تفكرهم 
يت�ساحك��ون  وه��م  االآدم��ي،  و�سلوكه��م 

ويتنافخون اأمام �سرخات طفل بريء.”

وي�سي��ف اأب��و ها�س��م واخل��وف يلتف��ه من 
كل م��كان على طفله ال�سغ��ر يف حديث ل� 

اأحرار ولدنا:”
كانت �سرخات “حمزة” تقتلع قلبي، وهو 
يبك��ي خوفًا ورعب��ا من تلك ال��كالب التي 

تنه�ص حلمه.”
وي�س��ر اىل اأن جنله “حمزة” مل يتعر�ص 
فق��ط لنه�ص ال��كالب جل�سده، ب��ل تعر�ص 
اأي�س��ًا لل�س��رب امل��رح من قب��ل اجلنود يف 

جميع اأنح��اء ج�سده حتى اأغمى عليه من 
�س��دة االأمل، مت�سائال م��اذا فعل “حمزة” 
لك��ي يفعل��وا ب��ه ذل��ك؟00 اأم ه��و احلقد 
الذي ُتغذي��ه )ا�سرائيل( جلنودها لتقتل 

االن�سانية.”
وق��د اأ�سدرت حمكمة “عوفر” الع�سكرية 
على الطفل اأبو ها�سم حكمًا بال�سجن مدة 
10 اأ�سهر وغرامة قدرها 4 اآالف �سيكل.
م�سه��د �ساه��ده الع��امل باأ�س��ره، وخا�س��ة 

بحق��وق  املعني��ة  الدولي��ة  املوؤ�س�س��ات 
الطف��ل، والتي م��ن املفرت���ص اأن يكون لها 
مواق��ف اإزاء ه��ذه اجلرائ��م، لك��ن عندما 
تتعلق اجلرمية بح��ق الطفل الفل�سطيني 
تختف��ي مواقفها وتغل��ق اأبوابه��ا اأمام اأي 

انتقاد؛ لكي ال حترج اأو تدين االحتالل.
تثبيت اجلرمية ك�سيا�سة

م��ن جهته، يعت��ر احلقوقي خال��د قزمار 
م��ن احلركة العاملية للدف��اع عن االطفال 
فرع فل�سطني اأن اجلرمية التي تعر�ص لها 
الطف��ل حمزة تتك��رر مع اأطف��ال القد�ص 
حي��ت  الغربي��ة؛  ال�سف��ة  م��دن  وباق��ي 
حتاول )ا�سرائي��ل( تثبيت هده اجلرمية 

ك�سيا�سة يعمل بها.
وي�سيف قزمار يف حديث خا�ص مع اأحرار 
ولدن��ا:” يف ظ��ل النتائ��ج الكث��رة عل��ى 
اأفعاله��ا الالاإن�ساني��ة اأم��ام �سم��ت الع��امل 
وخا�س��ة املوؤ�س�س��ات احلقوقية التي ميكن 
اأن تعل��ق، ولك��ن ال متن��ع )ا�سرائي��ل(، بل 

�سيتمادى االحتالل يف جرائمه.”
ه��ده  اأن  اىل  قزم��ار  احلقوق��ي  وي�س��ر 
الظاهرة وهي مهاجمة الكالب البولي�سية 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  بح��ق  ت�ستخ��دم 
ك�سيا�س��ة ون��وع م��ن العقاب يت��م تعميمها 
وحت��ى  للكي��ان،  ال�سيا�س��ي  امل�ست��وى  م��ن 
فتح مراك��ز تدريب��ة للجن��ود للتعامل مع 

الكالب.

أجساد األطفال الفلسطينيين
 بين أنياب سياسة االحتالل

غزة- الراأي- ب�سام العطار
ق��ال النائ��ب الع��ام يف غ��زة امل�ست�س��ار اإ�سماعي��ل 
جر، اإن لدى النيابة العامة 26 ق�سية قتل �سدر 
بحقه��ا اأح��كام باالإع��دام ما ب��ني ق�ساي��ا جنائية 
وتخاب��ر مع االحت��الل، مبينا اأن��ه �سيتم تنفيذها 

العام املقبل.
وب��ني ج��ر خ��الل برنام��ج "لق��اء م��ع م�س��وؤول" 
ال��ذي نظم��ه املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي �سب��اح 
الي��وم االأح��د، اأن تنفي��ذ حك��م االإع��دام بحق 3 
متخابري��ن اخلمي���ص املا�س��ي، كان بع��د ا�ستيفاء 
�سعب��ي  وباإجم��اع  القانوني��ة  االإج��راءات  كاف��ة 
وتوافق كاف��ة القوى، وباإ�سراف مبا�سر من النائب 

العام.
وع��ن مطالب��ات موؤ�س�س��ات حقوق االإن�س��ان بوقف 
ه��ذه تنفي��ذ اأح��كام االإع��دام اإال بع��د م�سادق��ة 
الرئي���ص، اأك��د ج��ر اأن النيابة العام��ة مل تغفل 
ه��ذا االأم��ر م��ن خ��الل مرا�سل��ة رئي���ص ال�سلط��ة 
ورئي�ص الوزراء يف حكومة الوفاق عن طريق وزير 
الع��دل ال�ساب��ق �سلي��م ال�سق��ا، ومل يتم ال��رد على 
هذه املرا�سالت، ما اأحدث فراغا د�ستوريا جعل من 

النياب��ة العامة تنف��ذ اأحكام االإع��دام ا�ستثنائيا 
كما حدث يف الفرتة ال�سابقة.

وفيما يتعل��ق بق�سية اغتيال االأ�س��ر املحرر مازن 
فقه��ا، اأك��د جر اأن حظ��ر ن�س��ر اأي معلومة تتعلق 
بالق�سية مازال �ساريا حتى اللحظة، حمذرًا كافة 
املواطنني واجلهات الغر خمولة بن�سر اأي معلومة 
اجلهت��ني  واأن  فقه��اء،  اغتي��ال  بحادث��ة  تتعل��ق 

املخولت��ني لعملي��ة الن�س��ر ه��ي النياب��ة العام��ة 
ووزارة الداخلية فقط".

ويف �سوؤال خا���ص "للراأي" عن طبيعية التو�سيات 
التي خرج��ت بها النيابة العام��ة للحد من تكرار 
جرائ��م االغتي��ال يف غ��زة كما ح��دث موؤخرا مع 
االأ�س��ر مازن فقه��اء، اأجاب النائ��ب العام بقوله: 
اتخذته��ا  ووقائي��ة  �سارم��ة  اإج��راءات  "هن��اك 
االأجه��زة االأمني��ة املخت�سة لعدم تك��رار جرمية 
اغتي��ال القائد فقه��ا راف�سا الك�س��ف عن طبيعتها 

الأ�سباب اأمنية ".
وتاب��ع: "االأجه��زة االأمني��ة عمل��ت األ��ف ح�ساب 
جلرمي��ة االغتيال الت��ي نفذت بطريق��ة جديدة 

وخفية من قبل االحتالل وعمالئه".
اأم��ا عن طبيعة ال�سعوبات الت��ي تواجهها النيابة 
العام��ة يف عمله��ا ج��راء تن�س��ل حكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي م��ن م�سوؤوليته��ا، اأج��اب ج��ر" لل��راأي" 
تعي�س��ه  كب��ر  د�ست��وري  ف��راغ  هن��اك  اأن  اأي�س��ا، 
النياب��ة العام��ة والق�س��اء على حد �س��واء ب�سبب 
عدم الت��زام الرئا�سة وحكومة الوف��اق مبا عليها 
م��ن ا�ستحقاقات "مالي��ة واإدارية"، م��ا يوؤدي اإىل 

ح��دوث بع�ص العراقيل والعقب��ات اأمام عمل هذه 
املوؤ�س�سات الهامة للدولة".

واأثن��ى النائ��ب العام على عمل االأجه��زة االأمنية 
الت��ي حافظت على توف��ر االأم��ن للمواطن، حيث 
مت خف���ص م�ست��وى اجلرمي��ة ب�سكل كب��ر مقارنة 
بحالة االنفالت االأمني قبل اأحداث العام 2007 

وبع�ص الدول العربية املجاورة.
كم��ا امتدح جهود رج��ال االأجهزة االأمنية وعملها 
ال��دوؤوب على ك�سف بع�ص اجلرائ��م قبل وقوعها، 
واإلق��اء القب�ص عل��ى بع�ص املجرم��ني بعد �ساعات 

قليلة من وقوع اجلرمية.
النياب��ة  عم��ل  ي��وؤرق  م��ا  اأن  اإىل  ج��ر  واأ�س��ار 
واالأجه��زة االأمني��ة يف الوق��ت احلا�س��ر اأي�سًا هو 
االجتار باملخدرات وتعاطيها، خا�سة انت�سار عقار 
مكافحة  �سرط��ة  جنحت  حي��ث  "االترام��ادول"، 
املخدرات باحلد ب�سكل كبر من انت�سار هذه االآفة 
املدم��رة لالإن�س��ان الفل�سطين��ي، موؤك��دا اأن الئحة 
اته��ام بح��ق اأي �سخ���ص يت��م �سبطه متلب�س��ا باأي 
نوع من املخدرات ت�س��ل اإىل ثالث �سنوات كعقوبة 

رادعة.

ما بين قضايا جنائية وتخابر مع االحتالل

النائب العام: 26 حكم إعدام بانتظار التنفيذ العام المقبل
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وق��ال حم��ود يف تقري��ر ن�سرت��ه املوؤ�س�سة 
اإنته��اكات االحت��الل بح��ق املدين��ة  ع��ن 
املقد�س��ة خ��الل ع��ام 2016 اأن املنظمات 
اليهودّية املتطرفة احتفلت بهذه الزيادة 
فيما لوحظ تراجع عدد مقتحمي امل�سجد 
االأق�س��ى م��ن "ال�سياح" بن�سب��ة %41 من 

عام 2009 اإىل 2016.
�سلط��ات  اإن  بالق��ول:"  حم��ود  وتاب��ع 
االحت��الل اأبع��دت نح��و 258 فل�سطينًي��ا 
ع��ن امل�سج��د االأق�س��ى املبارك، م��ن بينهم 
25 قا�س��ًرا، و45 من كبار  و  23 �سي��دة، 
��ّن، و11 م��ن موظفي دائ��رة االأوقاف  ال�سِّ
االإ�سالمي��ة، وم��ا زالت �سلط��ات االحتالل 
م��ن  مقد�سّي��ة  مرابط��ة   60 نح��و  متن��ع 
منت�س��ف  من��ذ  االأق�س��ى  اإىل  الدخ��ول 
�سه��ر اآب/اأغ�سط���ص 2015 حت��ى كتاب��ة 
ت�سمي��ة  عل��ى  وُي�سطل��ح  التقري��ر،  ه��ذا 
الذهبّي��ة"  "القائم��ة  املرابط��ات  ه��وؤالء 
ا على االحتالل الذي اأطلق عليهّن ا�سم  ردًّ

ال�سوداء". "القائمة 
احلفرّي��ات  ع��دد  بل��غ  لق��د  واأ�س��اف:" 
االأق�س��ى  امل�سج��د  اأ�سف��ل  االإ�سرائيلّي��ة 
نح��و   1/8/2016 حت��ى  حميط��ه  ويف 
احلفري��ات  تل��ك  اأخطره��ا  حفرّي��ة   63
واالأنف��اق الت��ي متت��د م��ن �سل��وان جن��وب 
البل��دة القدمية اإىل باب العمود يف ال�سور 
ال�سم��ايل للبل��دة القدمي��ة وت�س��ر اأ�سفل 
االأق�س��ى مبح��اذاة �س��وره الغرب��ّي، وق��د 
�سارك��ت وزي��رة الثقافة م��ري ريفيف يف 
افتت��اح نفق من �سلوان اإىل باب املغاربة ما 

يعك�ص التبني الر�سمي للحفريات.
يف  التهوي��دي  البن��اء  �سعي��د  عل��ى  اأم��ا 
ع��ام  اأن  اإىل  اأ�س��ار  االأق�س��ى،  منطق��ة 
واملب��اين  بامل�ساري��ع  حاف��اًل  كان   2016
واملراف��ق التهويدي��ة الرامي��ة اإىل تغير 
وجه القد���ص العرب��ي واالإ�سالمي لي�سبح 
��ا. حيث �سرعت �سلط��ات االحتالل  يهوديًّ
م�س��روع  م��ن  الرابع��ة  الطبق��ة  بن��اء  يف 
"بي��ت �سرتاو�ص" التهويدّي الواقع �سمال 
�ساحة الراق على بعد 50 مرًتا من ال�سور 

الغربي لالأق�سى.
واأك��د حم��ود تراج��ع ع��دد امل�سيحيني يف 
القد���ص لي�س��ل اإىل 10000 بعدم��ا كان 
عدده��م نحو 70000 ع��ام 1979، وهذا 
الع��دد ي�س��كل م��ا ن�سبت��ه %1 فق��ط م��ن 

ن�سبة ال�سكان املقد�سيني.

18257 ترخيص 
لمستوطنات جديدة

واأو�س��ح اأن ع��ام 2016 ق��د �سه��د اإع��الن 
خمطط��ات  ع��ن  االحت��الل  �سلط��ات 
وعطاءات ومنح تراخي�ص لنحو 18257 
وح��دة ا�ستيطاني��ة جدي��دة يف القد���ص، 
حي��ث زاد اال�ستيط��ان يف القد���ص بن�سبة 
 .2015 ع��ام  م��ع  باملقارن��ة   40% نح��و 
وازداد عدد امل�ستوطنني يف القد�ص بن�سبة 

ت�سري��ن  حت��ى   2009 ع��ام  من��ذ   40%
اأول/اأكتوب��ر 2016، فيم��ا ارتف��ع ع��دد 
امل�ستوطن��ني يف البل��دة القدمي��ة وحدها 
ال�سب��ع  ال�سن��وات  خ��الل   70% بن�سب��ة 

املا�سية.
وقال حم��ود:" اإن اأحد اأخطر املخططات 
التهويدّي��ة يحم��ل ا�س��م "وج��ه القد�ص- 
بن��اء  اإىل  ويه��دف  احلديث��ة"،  املدين��ة 
اأبراج واأ�سواق ومرافق �سخمة يف املدخل 

الرئي�ص للقد�ص من اجلهة الغربية".
وتاب��ع مدير عام املوؤ�س�س��ة املتخ�س�سة يف 
ال�س��اأن املقد�س��ي:" لقد �سهد ع��ام 2016 
اأعل��ى ن�سب��ة ه��دم من��ازل يف القد�ص منذ 
9 �سنوات حيث هدم االحتالل نحو 190 
بيًت��ا، و121 من�س��اأة جتاري��ة و�سناعي��ة 

وزراعية، واأ�سدر نحو 227 اأمر هدم.
واأ�س��اف حمود:"  اعتق��ل االحتالل نحو 
واأطف��ال  ن�س��اء  بينه��م  ��ا  مقد�سيًّ  2029
قا�س��رون وم�سّن��ون و�سب��اب خ��الل ع��ام 
ا يف  40 مقد�سيًّ 2016، فيم��ا يقبع نح��و 
قيد احلب�ص املن��زيل حمروًما من املدر�سة 
واجلامع��ة وامل�ست�سفى وال�سف��ر واخلروج 
ا  م��ن البيت، وم��ا زال 515 اأ�س��ًرا مقد�سيًّ
يقب��ع يف �سجون االحتالل م��ع انتهاء عام 
2016، اأقدمهم عميد االأ�سرى املقد�سيني 
�سم��ر اأبو نعمة ال��ذي م�سى على اعتقاله 

عاًما".  30

تنامي العالقات العربية 
اإلسرائيلية

م��ع  العرب��ي  التفاع��ل  م�ست��وى  وعل��ى 
�سه��دت  لق��د  حم��ود:"  ق��ال  القد���ص، 
العالق��ات العربّي��ة مع االحت��الل تنامًيا 
خ��الل 2016، حي��ث يتج��ول م�سوؤول��ون 

اإ�سرائيليون يف العامل العربي بوترة غر 
م�سبوقة والعك�ص كذلك.

اأو�س��ح  الفل�سطين��ي  امل�ست��وى  وعل��ى   
حم��ود اأن ال�سلط��ة الفل�سطينّية اعترت 
االنتفا�سة تخ��ّل مب�سار الت�سوية، وعملت 
عل��ى تعزي��ز التن�سيق م��ع االحتالل عر 
ما يدع��ى ب� "التن�سيق امل��دين" اإىل جانب 
التن�سي��ق االجتماع��ي  اإط��ار  االأمن��ي، يف 
واالقت�س��ادي، يف ح��ني تتجن��ب ال�سلط��ة 
الدخ��ول يف معركٍة �سيا�سّية مع االحتالل 
حول اإمكاني��ة اإجراء االنتخابات املحلّية 
يف القد���ص املحتلة، مع اأن حماولة اإجراء 
اأي انتخاب��ات، �س��وف يذّك��ر الع��امل ب��اأن 

القد�ص مدينٌة حمتلة".
 واأك��د اأن تفاع��ل الف�سائ��ل الفل�سطينية 
م��ع امل�ستج��دات يف القد�ص �س��كل منوذًجا 
خ��الل  م��ن  الفع��ل  ردات  ع��ر  للتعام��ل 
ومبارك��ة  واال�ستن��كار،  ال�سج��ب  بيان��ات 
العمليات الفردّية، حيث متاهت الف�سائل 
الفل�سطيني��ة مع خطاب ال�سلطة من حيث 
اإىل  والدولي��ة  العربي��ة  اجله��ات  دع��وة 
حتم��ل امل�سوؤولي��ة والتهدي��دات يف ح��ال 
ت�سعيد االحتالل من اعتداءاته، من دون 
القدرة على التحرك بفاعلية تتنا�سب مع 

حجم التهويد يف القد�ص.
وق��ال حم��ود :" عل��ى الرغ��م م��ن غي��اب 
الدع��م العرب��ي واالإ�سالم��ي ع��الوة عل��ى 
اإىل  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  ان�سم��ام 
انتفا�س��ة  اإنه��اء  جه��ود  يف  االحت��الل 
القد���ص، متك��ن فل�سطيني��ون م��ن تنفي��ذ 
عملي��ات نوعي��ة كلم��ا جنح��وا يف جت��اوز 
وامليداني��ة  اال�ستخباري��ة  االإج��راءات 
واأم��ن  االحت��الل  ق��وات  م��ن  املفرو�س��ة 
ال�سع��ب  وق��دم  الفل�سطيني��ة،  ال�سلط��ة 
الفل�سطيني منذ ان��دالع انتفا�سة القد�ص 

حت��ى   2015 اأول/اأكتوب��ر  ت�سري��ن  يف 
271 �سهي��ًدا منه��م   ،2016 نهاي��ة ع��ام 
 ،2016 ع��ام  خ��الل  ا�ست�سه��دوا   126
ونرج��ح ا�ستم��رار االنتفا�س��ة خالل عام 

."2017

توصيات
حم��ود:"  ق��ال  التقري��ر  تو�سي��ات  ويف 
ندع��و اإىل نب��ذ اتفاقي��ة اأو�سل��و واإع��ادة 
ترتيب الواجب��ات الفل�سطينية وفق �سلم 
االأولوي��ات، والب��دء من التن�سي��ق االأمني 
اإال  الفل�سطيني��ني  عل��ى  يج��ّر  مل  ال��ذي 
املزي��د من القت��ل يف حني ترته��ن عنا�سر 
االأم��ن الفل�سطين��ي لالحتالل �س��د اأبناء 
عم��ل  اأي  يف  امل�سارك��ني  و�س��د  الوط��ن 
مق��اوم، واجلّدية يف اإنهاء حالة االنق�سام 
الفل�سطيني وو�سع امل�سلحة الوطنية فوق 
امل�سال��ح ال�سّيق��ة لل�سلط��ة اأو للف�سائ��ل، 
وذل��ك ل�سم��ان م�ساركة �سامل��ة يف عملية 

�سنع القرار.
وطالب حم��ود دعم انتفا�س��ة القد�ص يف 
وج��ه االحت��الل مب��ا ه��ي عن�سر ق��ّوة يف 
راع مع االحتالل بداًل من ال�سعي اإىل  ال�سّ
الق�س��اء عليه��ا واإخماده��ا مل��ا ت�سكل��ه من 
خط��ر عل��ى اأم��ن االحتالل، ودع��م الدور 
الذي يقوم ب��ه الفل�سطينيون يف االأرا�سي 
الفل�سطيني��ة املحتل��ة ع��ام 1948 جلهة 

الرباط يف االأق�سى وعمارته.

محورية القضية
اإىل  املوؤ�س�س��ة  ع��ام  مدي��ر  طال��ب  كم��ا 
ا�ستع��ادة حمورية الق�سي��ة الفل�سطينية 
عل��ى امل�ستوى العرب��ي واالإ�سالم��ي وقطع 
الطري��ق على "اإ�سرائيل" يف م�ساعيها اإىل 

�سح��ق احل��ق الفل�سطين��ي حت��ت عج��الت 
التطبي��ع، واجلدية يف دع��م القد�ص على 
امل�ست��وى امل��ادي، وتفعي��ل ال�سناديق التي 

اأن�سئت لدعم القد�ص واملقد�سيني.
ا�سرتاتيجي��ة  بو�س��ع  باملطالب��ة  حم��ود 
ال��راأي  ح�س��د  عل��ى  ق��ادرة  اإعالمي��ة 
القد���ص ون�سرته��ا،  الع��ام خل��ف ق�سي��ة 
وت�سلي��ط ال�سوء على جرائ��م االحتالل، 
التوا�س��ل  من�س��ات  م��ن  واال�ستف��ادة 
االجتماعي يف ه��ذا ال�سياق ولكن من دون 
حتويل هذه املن�سات اإىل �ساحات لتنفي�ص 
الغ�سب واالكتفاء باملقاومة االإلكرتونية.
وعلى م�ستوى االجتاهات واملاآالت، رجحت 
املوؤ�س�س��ة ا�ستمرار ال�سلطة يف التن�سيق مع 
االحت��الل ب�سقي��ه "االأمن��ي" و "املدين"، 
حي��ث ت�سوره دوائ��ر مقربة م��ن ال�سلطة 
باأن��ه ال�سري��ان الق��ادر عل��ى اإبقاءها على 
قي��د احلي��اة، حي��ث م��ن املتوق��ع تنام��ي 
ه��ذا االإط��ار م��ن التن�سيق خ��الل 2017 
غي��اب  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  اأك��ر،  ب�س��كٍل 
العوام��ل اخلارجي��ة الّداعم��ة النتفا�سة 
القد���ص و�سعي االحتالل م��ع ال�سلطة اإىل 
الق�س��اء عليه��ا، اإال اأّن احل��راك ميلك من 
العوامل املو�سوعية والذاتية التي جتعل 
ا�ستمراره مرجًحا م��ع ا�ستمرار االحتالل 
عل��ى  التهويدي��ة  �سيا�سات��ه  وت�سعي��د 

امل�ستويني الديني والدميغرايف.
ورجح مدير ع��ام املوؤ�س�سة ت�ساعد التودد 
االحت��الل  لدول��ة  واالإ�سالم��ي  العرب��ي 
خالل ع��ام 2016، واأن ي�سهد عام 2017 
مزي��ًدا اللق��اءات والعالق��ات التطبيعّي��ة 
��ا يف االأط��ر غ��ر  م��ع االحت��الل، خ�سو�سً
املبا�س��رة عل��ى غ��رار الفعالي��ات الدولّية 
الريا�سّية واالقت�سادّي��ة، وتعزيًزا ملوقع 
االحت��الل بني م��ا ي�سمى ال��دول العربّية 

املعتدلة.
ال�سف��ارة  نق��ل  ع��دم  اأن  حم��ود  واعت��ر 
االأمريكي��ة اإىل القد���ص حمتل��ة مبا�سرًة 
تراجًع��ا  ي�س��كل  ال  ترام��ب،  ف��وز  بع��د 
بال�س��رورة ع��ن الق��رار، بل ياأت��ي يف اإطار 
التاأجي��ل اإيج��اد الظ��روف املنا�سب��ة على 
ال�سعيدي��ن الدويل واملحلي – الفل�سطيني 
االأمن��ي  االإط��ار  ولك��ون  االإ�سرائيل��ي-، 
لدى االحت��الل يحّذر م��ن مفاعيل القرار 
وتداعيات��ه من جهة، ولتحافظ الواليات 
املتح��دة عل��ى حلفاءه��ا العرب م��ن جهٍة 
اأخ��رى، واإعط��اء فر�س��ة لعملي��ة ال�سالم 

برعايٍة اأمريكّية.
ورج��ح تقري��ر املوؤ�س�سة اأن تعم��ل االإدارة 
االأمريكّي��ة على تهيئ��ة االأجواء العربّية 
نق��ل  مل�س��روع  والدولّي��ة  واالإ�سالمّي��ة 
ال�سف��ارة واأن. وم��ن تتغا�س��ى ع��ن البناء 
اال�ستيط��اين، وت�سع��ى الإبط��ال مفاعي��ل 
 2334 رق��م  االأم��ن  جمل���ص  ق��راري 
18/10/2016 والذْي��ن  واليون�سك��و يف 

اأدانا االحتالل.

2016  : عام االستيطان وهدم البيوت واالعتداءات على األقصى
القد�ص املحتلة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

االإ�سرائيل��ي   االحت��الل  ق��ام  اأن  من��ذ 
باحت��الل مدين��ة القد�ص ع��ام 1967، 
لل�سيط��رة عليه��ا  وه��ي تعم��ل جاه��دة 
وتغي��ر معامله��ا به��دف تهويده��ا واإنهاء 
الوج��ود العرب��ي فيها، وق��د ا�ستخدمت 
الأج��ل ذلك الكث��ر من الو�سائ��ل وقامت 

بالعدي��د م��ن االإج��راءات �س��د املدينة 
يف  اال�ستيط��ان  كان  حي��ث  و�سكانه��ا، 
املدين��ة ويف االأرا�س��ي التابع��ة لها اأحد 
اأه��م الو�سائ��ل لتحقي��ق ه��دف اليه��ود 
االأ�سا�سي جتاه مدين��ة القد�ص. بدوره؛ 
�سدّد مدير عام موؤ�س�سة القد�ص الدولية 
يا�س��ني حّمود عل��ى اأن عام 2016  متيز 

عن غره باأّنه �سهد اأعلى اأعداد ملقتحمي 
االأق�س��ى من��ذ 50 عاًم��ا م��ن احتالل��ه، 
حيث و�سل عدد املتطرفني اليهود الذين 
اقتحم��وا امل�سجد خالل عام 2016 اإىل 
املقتحم��ني  ن�سب��ة  وارتفع��ت   ،14806
بن�سب��ة %28 عن عام 2015، وبن�سبة 

."2009 عام  عن  تقريًبا   150%
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يكاد ال مير يوم يف غزة دون وقوع حوادث طرق 
حت�س��د اأرواح الع�س��رات م��ن املواطن��ني الذي��ن 
يفق��دون حياته��م نتيج��ة ا�ستهت��ار العديد من 
ال�سائق��ني الذي��ن يبحثون عن ت�سم��ني جيوبهم 
اأبري��اء  اأ�سخا���ص  فق��دان  ع��ن  النظ��ر  بغ���ص 

حلياتهم التي خطفها املوت يف حلظات قليلة.
وتق��ع م�سئولي��ة ح��وادث الط��رق يف الدرج��ة 
االأوىل عل��ى ال�سائقني نتيجة ال�سرعة الزائدة 
واال�ستهت��ار واالإهم��ال وع��دم اتخ��اذ احليط��ة 
واحل��ذر وعدم االلتزام بقوان��ني واأنظمة املرور 
بغ��زة، اإىل جان��ب القي��ادة بدون رخ�س��ة، وهو 
م��ا يعر���ص حي��اة املواطن��ني للخط��ر وخا�س��ة 

االأطفال منهم.

20 وفاة في 2017
من جهته يوؤك��د مفت�ص حتقيقات حوادث املرور 
املق��دم فهد حرب، اأنه يف حال مت �سبط ال�سائق 
وهو يقود ب�سرعة زائدة فاإنه يتم عمل خمالفة 
له عن طريق اال�سعار من املحكمة كما يتم �سحب 
املركب��ة من��ه، وفر���ص غرامة مالي��ة ت�سل اإىل 
24 �ساعة، وفر�ص  180 دين��ار وتوقيفه مل��دة 
غرام��ة اأي�س��ا عل��ى مال��ك املركبة نف�سه��ا كونه 

�سمح لل�سائق بالقيادة يف عدم وجود رخ�سة.
يق��ول حرب يف حديث لل��راأي:" اإنه منذ بداية 
15 من  20 حال��ة وف��اة منه��م  2017، هن��اك 
االأطف��ال دون �سن خم�ص �سن��وات واأربع �سنوات 
وعام��ني، واأغلبه��م �سه��د �سع��ود ال�سي��ارة عل��ى 

اأج�سادهم ال�سغرة".
اح��رتام  وع��دم  املفرط��ة  ال�سرع��ة  وتت�سب��ب   
املروري��ة،  احل��وادث  اأغل��ب  يف  امل��رور  قوان��ني 
الطرق��ات  اأو  املكتظ��ة  ال�س��وارع  يف  وخا�س��ة 

املك�سورة.

ووف��ق م��ا ذك��ره ح��رب يف حديث��ه ف��اإن اأ�سباب 
احل��وادث كث��رة م��ن اأهمه��ا، ال�سرع��ة الزائدة 
وع��دم اتخاذ احليطة واحلذر خالل القيادة من 
قب��ل ال�سائقني، وعدم االلتزام بقوانني واأنظمة 
امل��رور، واالإهم��ال ب�س��كل كب��ر وع��دم اتخ��اذ 
الو�سائ��ل االأمنية، مو�سح��ا اأن ال�سرطة �سبطت 
الكث��ر م��ن ال�سائق��ني الذي��ن يق��ودون ال�سيارة 

بدون رخ�سة وت�سببوا بحوادث �سر.
وعن االجراءات التي تقوم بها �سرطة املرور يف 
ح��ال ت�سبب ال�سائق بوفاة �سخ���ص ما، اأو وجود 
اإ�ساب��ة معينة جراء حادث ال�س��ر، ي�سر حرب 
اإىل اأن ال�سرطة تقوم ب�سبط ال�سائق واال�ستماع 
الأق��وال ال�سهود وا�ستج��واب ال�سائق واتهامه يف 
ح��ال مل يك��ن بحوزت��ه االأوراق الثبوتية اأو مل 
يح�س��ل على رخ�سة، ويف حال عدم وجود تاأمني 

ناأخ��ذ منه ورق��ة م�ساحلة ت�ساع��ده يف االإفراج 
عنه من طرف ال�سرطة اأو النيابة اأو املحكمة.

واإىل جان��ب القي��ادة الزائ��دة م��ن قب��ل �سائقي 
املركبات، تتخذ الدراجات النارية �سببا مهما يف 
احل��وادث حيث تت�سبب ب�سكل ي��كاد يكون يومي 
يف ا�سابة الكثري��ن، ويف بع�ص االأحيان تت�سبب 

يف الوفاة الفورية.

أنشطة توعوية
النق��ل  وزارة  با�س��م  الناط��ق  يق��ول  ب��دوره 
خ��الل  م��ن  اإن  يا�س��ني:"  حمم��ود  واملوا�س��الت 
النق��ل  ل��وزارة  الت�سغيلي��ة  اخلط��ة  اأه��داف 
االأن�سط��ة  لتكثي��ف  و�سعيه��ا  واملوا�س��الت 
والفعالي��ات التوعوي��ة وتعزيز ثقاف��ة االإر�ساد 
امل��روري للحد م��ن احلوادث خالل ع��ام 2017، 

فق��د متكنت الوزارة من تنفيذ فعاليات توعوية 
مرورية واإر�سادية مبخاط��ر احلوادث املرورية 
لكاف��ة �سرائ��ح وفئ��ات املجتم��ع، وه��ي فعالي��ة 

النع�ص الناري ل�سائقي الدراجات النارية.
وي�س��ر يف حديثه لل��راأي، اإىل اأن الوزارة نفذت 
كذل��ك فعالية #م��ني_ راح للحد م��ن ال�سرعة 
ال��وزارة  ا�ستع��داد  اإىل  باالإ�ساف��ة  الزائ��دة، 
ال��ذي  العامل��ي  امل��رور  ي��وم  فعالي��ات  الإط��الق 
ينطل��ق ال�سهر القادم و�سيت��م تنفيذ العديد من 

االأن�سطة امليدانية التوعوية املختلفة.
ووف��ق ما ذكره ف��اإن ال�سائ��ق يتحم��ل م�سوؤولية 
ال�سرع��ة الزائ��دة، الأن ال��وزارة و�سعت قوانني 
وت�سريع��ات وتعليم��ات ح��ول �س��روط القي��ادة 
للمركب��ة والدراجة، موؤكدا اأن وزارته ال تعطي 
رخ�س��ة قي��ادة اإال اإذا كان��ت املركب��ة �ساحل��ة 

لل�سر على الطريق.
وال تكمن امل�سكلة باحل�سول على رخ�سة القياد، 
واإمنا تكمن امل�سكل��ة يف �سوء ا�ستخدام ال�سياقة 

�سواء باملركبات اأو الدراجات النارية.
عل��ى  ال��وزارة  ت�سعه��ا  الت��ي  ال�س��روط  وح��ول 
اأو  املركب��ة  بقي��ادة  يتعل��ق  فيم��ا  الرتاخي���ص 
الدراج��ات الناري��ة، يو�سح يا�س��ني اأن يف رخ�ص 
واجلراف��ات  والبا�س��ات  الثقيل��ة  املركب��ات 
واملع��دات الهند�سي��ة يج��ب اأن يجت��از ال�سائ��ق 
دورة تدريبي��ة قبل دخول��ه لالمتحان النظري 
والعمل��ي، واأن��ه قبل ت�سجي��ل اأي دراج��ة نارية 
رخ�س��ة  عل��ى  ح�سول��ه  يج��ب  املواط��ن  با�س��م 
قي��ادة لتلك الدراجة واجتي��از ال�سخ�ص لدورة 
ار�سادية باالإ�سافة لالمتحان النظري والعملي.
وت�سط��ر وزارة النق��ل واملوا�س��الت اإىل القي��ام 
بفعالي��ات توعوية بغزة نظرا لع��دم متكنها من 
اإدخ��ال املعدات وخا�س��ة ال��رادارات لغزة، وهو 
م��ا دعاها لن�سر مواد دعائية واعالمية لتخطى 

ظارهة احلوادث.

20 وفاة منذ بداية 2017 أغلبهم أطفال
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"الزراعة" تؤكد على 
متابعتها ملف استخدام 

المبيدات الزراعية
�سمال غزة- الراأي

اأك��د مدي��ر مديري��ة زراع��ة ال�سم��ال م. يون���ص الزيتوني��ة، 
عل��ى دور وزارة الزراع��ة يف متابعة مل��ف ا�ستخدام  املبيدات 
الزراعية والعمل اجلاد واملتوا�سل من اأجل توعية املزارعني 
بخ�سو�ص ا�ستخدام املبيدات.   جاء ذلك، خالل ندوة زراعية 
عقدته��ا، مديري��ة زراعة �سمال غ��زة، بعن��وان "اال�ستخدام 
االآم��ن للمبي��دات"، وذل��ك يف منطق��ة جبالي��ا مبق��ر جمعية 
تنمية ال�سب��اب، بح�سور عدد من مهند�س��ي الوزارة وبح�سور 
اأكرث من 30 مزارعًا.   وحتدث م. الزيتونية، يف بداية اللقاء 
اإىل �سرورة مراعاة املزارعني ل�سالمة املنتج الزراعي، والذي 
بدوره يوؤثر عل��ى �سالمة و�سحة املواطن، موؤكدًا اأن مثل هذه 
الن��دوات تندرج �سمن تفعيل العالقة بني الوزارة واملزارعني 
و�س��وال اإىل توف��ر غذاء اآمن الأبناء �سعبن��ا.  من جانبه، قام 
م. اأحم��د قا�س��م م��ن مديرية زراع��ة ال�سمال، ب�س��رح مف�سل 
ع��ن اال�ستخدام االآمن للمبي��دات الزراعية،مبينا دور املزارع 
امله��م يف توفر الغذاء االآمن للمواطن��ني وخطورة التهاون يف 
التعامل م��ع املبيدات بالطريقة ال�سليمة.   ويف نهاية الندوة 
عرَّ املزارعني عن �سكرهم لوزارة الزراعة، على ما تبذله من 
جه��د جتاه توعي��ة املزارعني واإر�سادهم يف املج��ال الزراعي، 
وطالب��وا باملزيد من الندوات التثقيفية والتي تزيد من وعي 

املزارع الفل�سطيني.

اعالم ال�سرطة / عبد احلميد خ�سر :
ل�سرط��ة  العام��ة  االإدارة  اأ�س��درت 
البلدي��ات تقرير اجنازاته��ا عن الربع 

االأول من العام 2017م
يف كافة حمافظات قطاع غزة. 

واأو�س��ح التقرير اأن امله��ام التي نفذتها 
�سرط��ة البلديات خ��الل ال�سهر املا�سي 
"16486" مهم��ة �سمل��ت تنفي��ذ  بل��غ 
مهام باالأ�سواق "4242" مهمة يف كافة 

االأ�سواق العامة يف املحافظات .
البلدي��ات  �سرط��ة  اأن  التقري��ر  وب��نَيّ 
مي��اه  خط��وط  �سب��ط  م��ن  متكن��ت 
م�سروق��ة وو�سالت غ��ر قانونية عدد 
، باالإ�سافة اإىل �سبط  "363" و�سل��ة 
ح��االت �سرق��ة داخ��ل االأ�س��واق ع��دد 
املمتلكات  عن  تعديات  واإزال��ة   ، "11"

العامة عدد )115( تعديات.
 .وعل��ى �سعيد �سب��ط احلالة امليدانية 
�سرط��ة  اأن  اإىل  التقري��ر  اأ�س��ار  فق��د 
البلدي��ات اأغلق��ت "102" حرف��ة غر 
مرخ�س��ة ، واإيق��اف بن��اء غ��ر م�سروع 
وتوزي��ع   ،  "1213" مرخ���ص  وغ��ر 
قانوني��ة  ومراجع��ات  اإخط��ارات 
 ،  "6910" وبالغ��ات  وخمالف��ات 
اأوام��ر  وتنفي��ذ  حت�سي��ل  ومعام��الت 

باحلب�ص )1514( معاملة .
البلدي��ات  اأن �سرط��ة  التقري��ر  وذك��ر 
متكنت خ��الل ال�سهر املا�س��ي من اإجناز 
واإمت��ام"634" ق�سي��ة منفذة ، و�سبط 

م��واد غذائي��ة فا�س��دة "17" حال��ة ، 
 ،  "44" �س��وارع  فت��ح  اإىل  باالإ�ساف��ة 
 "98" ع��دد  �سحي��ة  مكره��ة  واإزال��ة 
وكتابع��ة تعهدات عل��ى املخالفني بلغت 

)1223( تعهد .
االإدارة  ق��ال مدي��ر  ال�س��دد  ه��ذا  ويف 
العام��ة ل�سرطة البلديات العقيد عامر 
�س��رور :" " اإن �سرط��ة البلدي��ات تعمل 
م��ن قرب وباإ�سراف مبا�س��ر على تنفيذ 
مه��ام و�سيا�س��ات وزارة احلك��م املحل��ي 

واملجال�ص البلدية . "
البلدي��ات  �سرط��ة  اأن  �س��رور  واأك��د 
تق��وم بتنظي��م حم��الت ب�س��كل دوري 
من��ع  اإىل  باالإ�ساف��ة   ، االأ�س��واق  يف 
انت�س��ار الب�سط��ات الع�سوائية ومتابعة 
�سالحية املواد الغذائي��ة بالتعاون مع 

اجلهات املخت�سة .
ولف��ت �س��رور اإىل اأن �سرط��ة البلديات 
املن�س��رم  مار���ص  �سه��ر  خ��الل  اأطلق��ت 
التعدي��ات  باإزال��ة  وا�سع��ة  حمل��ة 
املحافظ��ات  م��ن  ع��دد  يف  والعراقي��ل 
و�سرط��ة  فيه��ا  البلدي��ات  مب�سارك��ة 

املحافظات .
واأ�س��ار �س��رور اإىل اأن �سرط��ة البلديات 
ت�سع��ى لتو�سي��ع وتوطي��د العالق��ة مع 
ع��ر  التج��ار  وكب��ار  االأ�س��واق  جل��ان 
التن�سيق مع املعنيني يف البلدية الإيجاد 
حلول للباع��ة املتجولني وتوفر اأماكن 

بديلة

غزة- الراأي
با�س��م  الناط��ق  اأك��د 
وزارة الداخلي��ة واالأمن 
الب��زم  اإي��اد  الوطن��ي 
االأمني��ة  االأجه��زة  اأن 
تو�سل��ت ملعلوم��ات مهمة 
اغتي��ال  ق�سي��ة  يف 

ال�سهيد مازن فقها.
وق��ال الب��زم يف مقابل��ٍة 
"اجلزي��رة  قن��اة  م��ع 
اإن  القطري��ة،  مبا�س��ر" 
باغتي��ال  التحقيق��ات 
فقه��ا حماط��ة بال�سرية 
اأن  اإىل  م�س��ًرا  التام��ة، 

ب�س��كل  �ستعل��ن  ال��وزارة 
وا�س��ح ع��ن نتائجه��ا بع��د 

االنتهاء منها.
و�سدد عل��ى اأن كل ما ي�ساع 
الفل�سطين��ي  ال�س��ارع  يف 
ح��ول ق�سية اغتي��ال فقها 
اأن  مو�سًح��ا  �سحي��ح،  غ��ر 
ال��زج  يح��اول  االحت��الل 
عل��ى  للتاأث��ر  باالإ�ساع��ات 

�سر التحقيقات.
وذكر البزم اأن باب التوبة 
اأمام العم��الء واملتخابرين 
املقب��ل،  الثالث��اء  �سيغل��ق 
موؤك��دا اأّن مل ي�سل��م نف�س��ه 

�سيعر�ص نف�سه للم�ساءلة.
االأجه��زة  اأن  واأو�س��ح 
االأمنية متكنت من اعتقال 
ع��دد م��ن العم��الء خ��الل 
احلمل��ة االمني��ة احلالي��ة 
وه��م رهن التحقي��ق، الفتا 
بع��دد  التهوي��ل  اأن  اإىل 
غ��ر  املعتقل��ني  العم��الء 
اأن  الب��زم  واأك��د  دقي��ق.  
�ست�سه��د  القادم��ة  الف��رتة 
اأخ��رى  اإعدام��ات  تنفي��ذ 
بح��ق عم��الء ومتخابري��ن 
حمكوم��ني  االحت��الل  م��ع 
وبات��ة  نهائي��ة  اأحكام��ًا 

وواجبة التنفيذ
ع��ن  ي�س��اع  م��ا  اأن  وب��ني 
ه��روب عمالء ع��ر البحر 
دقي��ق،  غ��ر  واحل��دود 
م�سيف��ا: "قد يك��ون هناك 
ولي���ص  ت�سل��ل،  ح��االت 
ت�سل��ل  م��ن  كل  بال�س��رورة 

عميل".
واأفاد البزم ب��اأن احلواجز 
يف  املنت�س��رة  االمني��ة 
القط��اع �ساع��دت بالك�سف 
خم��درات،  جت��ار  ع��ن 
وعدد  هارب��ني،  وجمرم��ني 

من العمالء.

سنعلن عن نتائج التحقيقات بعد االنتهاء منها

البزم: توصلنا لمعلومات مهمة 
بقضية اغتيال فقها

خالل الربع األول من العام 2017م

 شرطة البلديات
تنجز 16486 مهمة


