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5 مقابل 1 .. مسافة الكشف عن خيوط الجريمة
غزة – خا�ص الراأي - اأالء النمر:

مكان تنفيذ اجلرمية: كراج ال�ش��يارات اخلا�ص ب�ش��يارة ال�شهيد 
مازن فقهاء بعمارة الغرابلي، وقت تنفيذ اجلرمية: يوم اجلمعة 
املواف��ق 24 مار���ص 2017 يف متام ال�ش��اعة ال�ش��ابعة والن�ش��ف 
م�ش��اًء، توف��ر احلماية: 18 طائ��رة حربية وا�ش��تطالع حلقت 
مب�شاف��ات منخف�شة جدا يف منطق��ة تنفيذ اجلرمية "تل الهوا" 

، القات��ل املبا�ش��ر يف تنفي��ذ اجلرمي��ة: )اأ.ل( مب�شاع��دة اإثنني 
اآخري��ن. َجن��ح الليل يف �شم��اء منطقة ت��ل الهوا جن��وب مدينة 
غزة، حينها تلقى املجرمني ال�شوء االأخ�شر لبدء التحرك جتاه 
م�ش��رح اجلرمية لتنفيذ املهمة التي تقف فيها اأجهزة املخابرات 
االإ�شرائيلي��ة كمنفذ مبا�شر ورا�شد ومراق��ب باأيدي فل�شطينية 
�شاقط��ة يف وحل التخابر. اتب��ع )اأ.ل( التعليم��ات التي تلقاها 

من �شابط املخابرات االإ�شرائيلي "�شعيد" برتقب و�شول ال�شهيد 
م��ازن فقه��اء اإىل بيت��ه بع��د انتهائ��ه م��ن نزه��ة عائلي��ة كان��ت 
مبثاب��ة الوداع االأخر، فكم��ا املعتاد اأدخل ال�شهي��د �شيارته اإىل 
الك��راج ل�شفها، انحنى ب�شيارته نحو الكراج اخلا�ص، حتى كانت 

خطوات )اأ.ل( تتبعه اإىل الداخل.
06قب��ل اأن ينطف��ئ حم��رك ال�شي��ارة، طقطق 

مشاهدة 38 ألف ساعة تصوير!

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�شوع
املفرو���ص  احل�ش��ار  توا�ش��ل  اأدى 
عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ اأك��ر م��ن 
يف  كب��ر  نق���ص  اإىل  �شن��وات   10
احلي��اة  اأ�شا�شي��ات  م��ن  الكث��ر 
وخا�ش��ة االأدوي��ة ملر�ش��ى الكلى، 
وال�شرط��ان، واالأمرا���ص املزمنة، 
الت��ي  االأدوي��ة  م��ن  والعدي��د 
دق��ت م��ن خالله��ا وزارة ال�شح��ة 
اخلط��ر  ناقو���ص  الفل�شطيني��ة 
ب��اأن )175( �شنف��ا م��ن االأدوي��ة 
ر�شيده��ا �شف��ر يف خم��ازن وزارة 
اإن  ال��وزارة  وقال��ت  ال�شح��ة.  
اخلدم��ات ال�شحية ت�شهد مرحلة 
ع�شيب��ة جراء الرتاج��ع اخلطر 

م��ن  االأ�شا�شي��ة  مقوماته��ا  يف 
الطبي��ة  وامل�شتهل��كات  االأدوي��ة 

وحليب االأطفال والوقود.
اإح�شائية

وذكر الناطق با�شم وزارة ال�شحة 
اأ�ش��رف القدرة "لل��راأي"، اأن 175 
م��ن االأدوي��ة وامل�شته��الت  �شنف��ا 
�شف��ر،  ر�شيده��ا  اأ�شب��ح  الطبي��ة 
االأدوي��ة  م��ن   35% وغي��اب 
االأ�شا�شي��ة والتخ�ش�شية ال �شيما 
ال�شرط��ان  اأدوي��ة  م��ن   90%
و%40 م��ن امل�شتهل��كات الطبي��ة 

الهامة.
اأن  الق��درة  واأك��د 
اخلدم��ات  جمم��ل 

الشيكات المرجعة... 
ضربة لالقتصاد الوطني

حمم��د  ال��راأي-  غ��زة- 
ال�شنوار

ال�شيك هو الورقة النقدية 
العم��ل عل��ى  ال��ذي يج��رى 
التداول به بهدف التخفيف 
من التداول النقدي املبا�شر 
ب��ني  بالتوا�ش��ل  واال�ش��راع 
به��ا،  والت��داول  االأط��راف 
م��ن  ي�ش��رع  ال��ذي  االأم��ر 
االقت�ش��ادي  الن�ش��اط 
ويفع��ل دورة ال�ش��وق، حيث 
الن�ش��اط  موؤ�ش��رات  تكم��ن 
تقلي���ص  يف  االقت�ش��ادي 
الراجع��ة  ال�شي��كات  ن�شب��ة 
ه��و  فالعك���ص  وباملقاب��ل 

ال�شحيح .
ويقول رئي�ص ديوان الفتوى 
والت�شري��ع عم��اد الب��از "اإن 
ال�شي��كات املرجع��ة وح�شب 
اإح�شائية �شلطة النقد لعام 
2016 جت��اوزت 600 األف 
�شيك، اأي ما يكاد يقرتب من 
مليار دوالر، مو�شًحا اأن هذا 
بح��د ذات��ه يع��د اإ�شكالي��ة 
لكاف��ة البن��وك يف ال�شف��ة 
بن��ك  با�شتثن��اء  وغ��زة 
االإ�شالمي  والبن��ك  االنت��اج 

الوطني .
الب��از  وب��ني 
ي��وم  خ��الل 

أزمة الكهرباء.. االختبار 
األصعب على الطلبة بغزة
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نقص األدوية يدق ناقوس 
الخطر بمستشفيات قطاع غزة

  كشفت تفاصيل جريمة 
اغتيال “فقها”

المباحث الفنية ...
 تالحق المجرمين 

الكترونيًا
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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 

إحصائية
الق��درة  اأ�ش��رف  وذك��ر الناط��ق با�ش��م وزارة ال�شح��ة 
وامل�شته��الت  االأدوي��ة  م��ن  �شنف��ا   175 اأن  "لل��راأي"، 
م��ن   35% وغي��اب  �شف��ر،  ر�شيده��ا  اأ�شب��ح  الطبي��ة 
االأدوي��ة االأ�شا�شي��ة والتخ�ش�شي��ة ال �شيم��ا %90 من 
اأدوية ال�شرطان و%40 من امل�شتهلكات الطبية الهامة.
واأك��د القدرة اأن جممل اخلدمات ال�شحية تعاين نق�شا 
حادا يف االأر�شدة الدوائية، ما و�شع العديد من املر�شى 
خا�شة مر�شى ال�شرطان والدم والكلى والقلب، يف حالة 
هو�ص وخوف حقيقي على م�شتقبل حياتهم التي تعتمد 

على اأنواع خا�شة من االأدوية.
وحذر من اأن ا�شتمرار هذه االأزمة اخلانقة التي متر بها 
وزارة ال�شح��ة، �شي�ش��ع اآالف املر�ش��ى يف خطر حقيقي، 
مطالب��ا كاف��ة اجله��ات املحلي��ة واالإقليمي��ة والدولية 
التح��رك العاج��ل الإنق��اذ القط��اع ال�شح��ي وحماي��ة 
املنظومة ال�شحية من خطر االنهيار والتي ترتب�ص بها 

االأزمات املركبة من كل جانب.
 وحّم��ل القدرة اجلميع م�شوؤولي��ة ا�شتمرار هذه الو�شع 
ال��ذي ال يحتم��ل وال��ذي ت�شه��ده كاف��ة امل�شت�شفي��ات 
واملراك��ز ال�شحي��ة، الت��ي اأ�شبحت عاج��زة ب�شكل كبر 
ع��ن تق��دمي اخلدم��ة ال�شحي��ة املطلوب��ة للعدي��د م��ن 
املر�ش��ى يف قط��اع غ��زة، ب�شب��ب احل�ش��ار وال�شيا�شيات 
املمنهج��ة �ش��د قط��اع غ��زة ال��ذي يتعر���ص لقر�شن��ة 

حقيقية للحقوق العالجية.

كم��ا ح��ذر من نف��اذ منح��ة الوق��ود الدولي��ة االأخرة، 
لت�شغي��ل املولدات الكهربائية، وا�شتنزاف كميات كبرة 
منه��ا، جراء انقطاع الكهرب��اء ل�شاعات طويلة ت�شل يف 

بع�ص االأحيان ل� 18 �شاعة يوميا.
واالقليمي��ة  املحلي��ة  اجله��ات  جمي��ع  الق��درة  ودع��ا 
والدولية بالتحرك العاج��ل لدعم احتياجات املر�شى 
الطبي��ة  وامل�شتهل��كات  االدوي��ة  م��ن  غ��زة  قط��اع  يف 

والوقود.
وكان  مق��رر جلن��ة الرتبي��ة والق�شاي��ا االجتماعي��ة 
وم�ش��وؤول ملف ال�شحة، النائب خمي���ص النجار، بني يف 
تقري��ره املتعل��ق باحل�شار واأث��ره على القط��اع ال�شحي 
وال��ذى عر�شه عل��ى املجل�ص الت�شريع��ي يف وقت �شابق، 
اإىل اأن وزارة ال�شح��ة تع��اين من��ذ فر���ص احل�ش��ار من 
نق�ص حاد الكادر الب�شري والعديد من اأ�شناف االأدوية 
وامل�شتلزم��ات واالأجه��زة الطبي��ة، ومن��ع دخ��ول قط��ع 
الغي��ار و�شيانة االأجهزة واملع��دات، اإ�شافة ملنع املر�شى 
م��ن حري��ة الع��الج وال�شف��ر، و�شيا�ش��ة االبت��زاز الت��ي 

ميار�شها االحتالل على املعابر وحواجزه الع�شكرية.
واأ�ش��اف النائب النجار خالل عر�ش��ه للتقرير اأن اأزمة 
الكهرب��اء االأخ��رة خا�شة م��ع توقف حمط��ة التوليد 
منذ نحو اأ�شبوعني، كان لها االأثر الكبر على عمل كافة 
املراف��ق ال�شحي��ة يف غ��زة، و�شعوبة تق��دمي اخلدمات 
ال�شحي��ة للمواطن��ني واملر�ش��ى يف ظ��ل ه��ذه الظروف 

ال�شعبة.
الت��ي  واالأق�ش��ام  املراف��ق  اأك��ر  اأن  التقري��ر  واأو�ش��ح 

ت�شررت ب�شكل كبر ب�شبب اأزمة الكهرباء احلالية هي، 
اأق�شام الطوارئ وغ�ش��ل الكلى والقلب والعناية املركزة 
والعالج الطبيعي واملخت��رات واالأ�شعة، والتي جميعها 
تعتم��د اعتمادا كلي��ا على الكهرب��اء، باعتب��ار اأن عدم 
توفره��ا �شيعر�ص حياة املر�شى للخطر اأو اأن تكتب لهم 

يف اأي حلظة" �شهادة وفاة جماعية".
 وح��ذر التقرير اأي�ش��ا من خطورة اأزم��ة الكهرباء على 
تاأجي��ل العملي��ات املجدولة خا�شة للح��االت الطارئة، 
حي��ث اأن هن��اك األ��ف حال��ة مر�شي��ة بانتظ��ار اإجراء 
عملي��ات جراحية له��ا داخل جممع ال�شف��اء، كما حذر 
م��ن تعط��ل ثالج��ات حف��ظ ال��دم وتوق��ف املول��دات 
الكهربائي��ة عن العمل وارتفاع تكاليف ال�شيانة جراء 

ت�شغيلها ل�شاعات طويلة.
وحم��ل التقري��ر، حكوم��ة االحت��الل ع��ن امل�شوؤولي��ة 
االإن�شاني��ة واالأخالقي��ة عن تده��ور القط��اع ال�شحي، 
ووج��ه منا�ش��دة لقي��ادة ال�شلط��ة للقي��ام مب�شوؤولياتها 
اجت��اه كافة الهيئ��ات واملوؤ�ش�شات الطبي��ة واإنقاذ �شكان 
ومر�ش��ى القطاع واإخ��راج اخلدمات الطبي��ة من دائرة 

التجاذبات ال�شيا�شية.
واألق��ى التقرير اأي�شا بامل�شوؤولية عن و�شول االأمور اىل 
ه��ذا احلد لوزير ال�شحة وحكومة احلمد اهلل املطالبة 

باإمداد القطاع غزة بكافة امل�شتلزمات واالأدوية.
كما وجه التقرير منا�ش��دة عاجلة للمنظمات الدولية 
وعل��ى راأ�شه��ا منظم��ة ال�شح��ة العاملي��ة الأخ��ذ دوره��ا 
وو�ش��ع حد لهذه االأزمة، الذي يعد ا�شتمرارها خمالفة 

�شريحة لكافة القوانني واالأعراف الدولية.
وم��ن ناحيت��ه، حتدث ع��ن االأو�شاع الكارثي��ة التي مير 
به��ا القط��اع ال�شح��ي )احلكومي واخلا���ص( منذ فر�ص 

احل�شار الأكر من ع�شر �شنوات.
من جانبه؛ ق��ال م�شوؤول قطاع ال�شحة والبيئة يف غزة 
با�ش��م نعي��م، اإن ن�شب��ة العج��ز ال�شن��وي يف احتياجات 
امل�شت�شفي��ات م��ن االأدوي��ة بلغ��ت %30، وامل�شتهل��كات 

الطبية %38، وللمخترات وبنوك الدم 30%.
وب��ني نعيم اأن ه��ذا العجز له االأثر الكبر على كثر من 
املر�ش��ى الذين ه��م باأم�ص احلاج��ة للرعاي��ة الطبية، 

كمر�شى ال�شرطان والكلى و�شعيفي املناعة .
وبل��غ عدد االأجه��زة الطبية املعطلة وفق��ا لنعيم 300 
جه��از لع��دم توف��ر التمويل ال��الزم ل�شراء قط��ع الغيار 
واأحيان��ا تاأخ��ر و�شوله��ا يف ظ��ل وج��ود العدي��د م��ن 

العراقيل والعقبات.
واأ�ش��ار نعي��م اأن االحت��الل وخ��الل ثالث��ة عدوان��ات 
ا�شته��دف امل�شت�شفيات ب�شكل مبا�ش��ر، تالها منع اإدخال 
م��واد البن��اء الإع��ادة ترمي��م م�شت�شف��ى الباطن��ة، اأو 
بناء م�شت�شفيات جدي��دة، كم�شت�شفى الوالدة بال�شفاء 
واملعر�ص لالنهيار يف اأي حلظة، اإ�شافة الإعاقة العديد 

من امل�شاريع.
واأك��د نعي��م اأن هن��اك 3000 مري���ص م�شجل��ني عل��ى 
قوائ��م االنتظ��ار لل�شفر والعالج يف اخل��ارج، ناهيك عن 
اجراءات االبتزاز على معر بيت حانون خا�شة ملر�شى 

ال�شرطان نظرا ل�شفرهم ب�شكل م�شتمر.

بنفاذ "175" صنف

نقص األدوية يدق ناقوس الخطر بمستشفيات قطاع غزة
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�شوع

عل��ى  املفرو���ص  احل�ش��ار  توا�ش��ل  اأدى 
قط��اع غ��زة من��ذ اأك��ر م��ن 10 �شنوات 
اإىل نق���ص كبر يف الكثر م��ن اأ�شا�شيات 
احلياة وخا�شة االأدوي��ة ملر�شى الكلى، 

املزمن��ة،  واالأمرا���ص  وال�شرط��ان، 
والعدي��د م��ن االأدوي��ة الت��ي دق��ت من 
الفل�شطيني��ة  ال�شح��ة  وزارة  خالله��ا 
ناقو���ص اخلط��ر ب��اأن )175( �شنفا من 
االأدوية ر�شيدها �شفر يف خمازن وزارة 

ال�شح��ة.  وقال��ت ال��وزارة اإن اخلدمات 
ع�شيب��ة  مرحل��ة  ت�شه��د  ال�شحي��ة 
ج��راء الرتاج��ع اخلط��ر يف مقوماته��ا 
وامل�شتهل��كات  االأدوي��ة  م��ن  االأ�شا�شي��ة 

الطبية وحليب االأطفال والوقود.
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غزة- الراأي- حممد ال�شنوار
ال�شي��ك هو الورقة النقدي��ة الذي يجرى العمل 
عل��ى التداول به به��دف التخفيف م��ن التداول 
ب��ني  بالتوا�ش��ل  واال�ش��راع  املبا�ش��ر  النق��دي 
االأط��راف والت��داول بها، االأمر ال��ذي ي�شرع من 
الن�شاط االقت�ش��ادي ويفعل دورة ال�شوق، حيث 
تكمن موؤ�ش��رات الن�شاط االقت�شادي يف تقلي�ص 
ن�شب��ة ال�شيكات الراجع��ة وباملقابل فالعك�ص هو 

ال�شحيح .
ويق��ول رئي�ص دي��وان الفت��وى والت�شري��ع عماد 
الب��از "اإن ال�شيكات املرجعة وح�ش��ب اإح�شائية 
�شلط��ة النق��د لع��ام 2016 جت��اوزت 600 األف 
�شيك، اأي ما يكاد يقرتب من مليار دوالر، مو�شًحا 
اأن ه��ذا بحد ذاته يعد اإ�شكالي��ة لكافة البنوك 
يف ال�شفة وغزة با�شتثن��اء بنك االنتاج والبنك 

االإ�شالمي الوطني .
وب��ني الب��از خ��الل ي��وم درا�ش��ي نظم��ه دي��وان 
الفت��وى والت�شري��ع حيث ناق���ص اأث��ار ال�شيكات 
املرجعة، اأن %99 م��ن ال�شيكات التي ت�شدر من 
ال�شف��ة وغزة موؤجلة لفرتات رمبا تكون ق�شرة 
اأو طويلة، وذلك يحدث تعًرا باملجال التجاري، 
مرجع��ًا ازدي��اد ال�شي��كات املرجع��ة اإىل الو�ش��ع 
االقت�ش��ادي ولي���ص ك�شب��ب اأ�شا�ش��ي ب��ل هن��اك 
العدي��د م��ن االأ�شب��اب االأخ��رى اإىل جانب��ه، ك��� 
"�شلطة النقد التي ت�شاءل هل هي قامت بو�شع 

حد الإ�شدار �شيك بدون ر�شيد".
وت�ش��اءل: ه��ل قام��ت البن��وك بالتاأك��د م��ن اأن 
ال�شي��كات ودفات��ر العم��الء الت��ي ت�ش��در ل��دى 
جان��ب  اإىل  �شداده��ا،  عل��ى  الق��درة  اأ�شحابه��ا 

النياب��ة هل تق��وم بن�شر االإج��راءات القانونية 
والتي تهدف لتحوي��ل كل من ارتكب �شيك بدون 

ر�شيد اإىل النيابة .
واأ�شاف اأن قوانني التجارة ن�شت على عقوبة ملن 
ي�ش��در �شيك ب��دون ر�شيد عبارة ع��ن "جنحة"، 
وعقوبة احلب���ص والغرامة املالية، وذلك ح�شب 
امل��ادة 566، م�شيًف��ا اأن الو�شع خط��ر ويرتتب 
علي��ه انهي��ار باملنظومة االقت�شادي��ة يف اأرا�شي 
ال�شلط��ة الوطني��ة الفل�شطيني��ة "اإذا مل ن�شارع 

لو�شع حد ملثل هذه احلاالت".
وب��دوره، ق��ال املحامي حمم��د ال�شق��ا: اإن "هذه 
العملية ه��ي ثالثية االأبعاد بني النيابة العامة 
و�شلطة النقد والبنوك املحلية، ويجب اأن يكون 
له��ا اآليات وا�شح��ة لتاليف اإ�ش��دار �شيكات بدون 
ر�شي��د، ومن �شمنها و�شع قائمة �شوداء ملن يقرر 
اإ�ش��دار �شي��كات، اإىل جان��ب اتخ��اذ االإجراءات 
االإج��راءات  اتخ��اذ  قب��ل  بحق��ه  البنكي��ة 

اجلزائية .
واأ�ش��اف ال�شق��ا، لل��راأي، "ق�شي��ة ال�شي��كات م��ن 
ائتم��ان  عليه��ا  يرتت��ب  الأن��ه  املهم��ة  الق�شاي��ا 
املجتم��ع وا�شتقرار احلياة االقت�شادية"، موؤكدًا 
اأن اإ�شداره��ا يخلف ق�شايا �شيئة على االقت�شاد 
الوطن��ي مم��ا �شيعيق االمت��ان بني التج��ار وبني 

االفراد.
وذك��ر اأنه ال يحق الأي ف��رد اإيقاف قيمة ال�شيك 
بعد ت�شليمة ملن ي�شتحق الن ال�شيك، معترًا اإياه 

اأداة وفاء وال يتم �شحبها باي �شبب كان.
من جهته، اأكد اأ�شتاذ القانون التجاري يف جامعة 
االأزه��ر د. حم��دي ب��ارود، عل��ى اأهمي��ة اعتبار 

وف��اء  اأداة  التجاري��ة  االأوراق  كباق��ي  ال�شي��ك 
وائتمان ومن ثم الغاء التجرمي اخلا�ص باإ�شدار 
�شي��ك ب��دون ر�شي��د، واالكتف��اء باالإج��راءات 

املتبعة من قبل �شلطة النقد.
وقدم بارود، ملحة حول الن�شاأة التاريخي لل�شيك 
وتعريف��ه واهميته كاأداة يتم الوفاء من خاللها 
يف العدي��د م��ن ال�شفق��ات، وبالنظ��ر اإىل ك��ر 
حج��م ه��ذه ال�شفق��ات، اأي�ش��ًا، يهت��م املتعاملون 
ع��ادة بتجنب الدفع النق��دي واال�شتعا�شة عنه 

بالدفع بو�شاطة ال�شيك.
العل��وم  كلي��ة  عمي��د  ا�شتعر���ص  جهت��ه،  م��ن 
ال�شرطي��ة والقان��ون يف جامعة االأم��ة، د. مازن 
نور الدي��ن، اأهمية ال�شي��ك و�شروطه وما يحتله 
من مكانة مهمة يف املعامالت املالية، م�شددًا على 
اأنه نظرًا لزيادة الثقة يف ال�شيك وكرة التعامل 
ب��ه كان م��ن واج��ب القانون اأن يتدخ��ل حلماية 
ه��ذه الثقة وه��ذا التعام��ل، ب�شمان��ات قانونية 
تكف��ل عدم التالع��ب به، وتكف��ل اأي�ش��ًا �شريان 
اأداء مهام��ه املنوط��ة ب��ه، باعتب��اره اأداة وف��اء 
ب��ني املتعامل��ني يحل حم��ل النق��ود يف املعامالت 
التجاري��ة وااللتزام��ات املالي��ة مل��ا يحقق��ه من 

مزايا عدة.
واأو�ش��ى ن��ور الدي��ن، ب�ش��رورة �شرع��ة الف�ش��ل 
يف جرائ��م ال�شي��ك واأن تقوم املحاك��م املخت�شة 
بالف�ش��ل باإ�شدار قرارها يف الق�شية خالل فرتة 
وجيزة من تاريخ اإحالة الق�شية اإليها واأن تعمل 
عل��ى ت�شدي��د العقوب��ات عل��ى مرتكب��ي جرائم 
ال�شي��كات املرجتع��ة، وبخا�ش��ة اإيق��اع عقوب��ة 

ال�شجن.

م��ن جهتها، نوه��ت غادة اأب��و عويلي، م��ن دائرة 
ان�شب��اط ال�شوق ل��دى �شلطة النق��د: اإىل نظام 
ال�شيكات املع��ادة الذي تتعامل ب��ه �شلطة النقد 
وه��و عبارة ع��ن قاعدة بيان��ات �شامل��ة يتم من 
خالله��ا جتمي��ع البيان��ات ع��ن العم��الء الذي��ن 
لع��دم  �شي��كات  ح�شاباته��م  م��ن  اأي  عل��ى  يع��اد 
كفاي��ة الر�شي��د اأو لبع���ص من االأ�شب��اب الفنية 
وت�شنيفه��م عل��ى النظ��ام ب�ش��كل اآيل مبوج��ب 
اأ�ش���ص حم��ددة ت�شاع��د �شلطة النق��د وامل�شارف 
عل��ى تعزي��ز مكان��ة ال�شي��ك واحلد م��ن خماطر 

وحجم ال�شيكات املرجتعة.
واأ�ش��ارت اأب��و عويلي، اإىل فوائ��د النظام املذكور 
ال�شي��ك  مكان��ة  عل��ى  احلف��اظ  �شعي��د  عل��ى 
القانونية وخف���ص حجم املخاطر الت�شغيلية يف 
اجله��از امل�شريف و�شبط عملي��ة اإ�شدار ال�شيكات 
للعمالء ورفع ن�شبة احل�شابات اجليدة يف اجلهاز 

امل�شريف واحلفاظ على حقوق امل�شتفيدين.
وا�شتعر�ش��ت جمل��ة م��ن البيان��ات االإح�شائي��ة 
املتعلق��ة بال�شيكات املرجتعة، منوهة اإىل اأنه يف 
العام 2016 بلغ عدد ال�شيكات املقدمة للتقا�ص 
12.6 ملي��ار دوالر،  5.6 ملي��ون �شي��ك بقيم��ة 
�شي��ك  األ��ف   608 املرجتع��ة  ال�شي��كات  وبلغ��ت 

بقيمة 831 مليون دوالر.
ونوه��ت اإىل االآث��ار ال�شلبي��ة لظاه��رة ال�شيكات 
املعادة على �شعي��د عدم توفر ال�شيولة الالزمة 
املخاط��ر  حج��م  وارتف��اع  ال�ش��ركات  لك��رى 
االئتمانية التي ق��د تتعر�ص لها من�شاآت القطاع 
اخلا�ص وانت�شار ظاهرة االإفراط يف اال�شتدانة 

بني موظفي القطاعني العام واخلا�ص.

الشيكات المرجعة... ضربة لالقتصاد الوطني
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�شوع
ب��داأت  جدي��دة   قدمي��ة  اأزم��ة  ه��ي 
عندم��ا   2006 �شي��ف  ف  ف�شوله��ا 
اأغ��ارت الطائ��رات االإ�شرائيلية على 
حمط��ة تولي��د الكهرب��اء الرئي�شي��ة 
والوحي��دة يف قطاع غزة حيث دمرت 
اإىل  واأدت  املحط��ة  توربين��ات  كل 
اإح��الل الظ��الم ب��داًل من الن��ور حتي 

يومنا هذا.
االأزم��ة  ب��داأت  حينه��ا  ومن��ذ 
البغي�ش��ة ت��الزم اأه��ايل قط��اع غزة، 
ال�شلط��ة  وخا�ش��ة  اجلمي���ع  واأخ��ذ 
الفل�شطينية  با�شتغاللها واللعب على 
وتر �شعف املواطن وحاجته اإليها من 
اأج��ل تاأليب الو�ش��ع الداخلي للقطاع 
واخل��روج يف وج��ه م��ن ي�ش��ر القطاع 

نظرًا لتنكر حكومة الوفاق ملهامها .
طلب��ة الثانوية العامة يف قطاع غزة، 
ي�شتك��ون م��ن االنقطاع املتك��رر للتيار 
الكهربائ��ي، وه��و ما ُيجره��م اأحيانًا 
عل��ى العزوف ع��ن الدرا�ش��ة ل�شاعات 
معين��ة، اأو اللج��وء اإىل اإن��ارة ال�شمع 
رغ��م ما ينجم عنه من اإرهاق لالأعني، 
ذات  الكهرب��اء  مول��دات  ت�شغي��ل  اأو 

ال�شوت املزعج .
املعني��ة  اجله��ات  الطلب��ة  ونا�ش��د 
وخا�ش��ة حكوم��ة التواف��ق ب�ش��رورة 
رف��ع �شريب��ة البل��و للح��د م��ن اأزم��ة 
الكهرب��اء ولتوفر االأج��واء املنا�شبة 

له��م للدار�ش��ة قب��ل اق��رتاب موع��د 
االمتحانات .

اإن  ق��ال  يا�ش��ني  حمم��د  الطال��ب 
الدرا�ش��ة عل��ى �ش��وء ال�شم��ع يره��ق 
عل��ى  ق��ادر  غ��ر  وجتعلن��ه  عينّي��ه، 

الرتكيز واالإ�شابة بامللل .
واأ�ش��اف يا�ش��ني "لل��راأي" :" انقط��اع 
طويل��ة  ل�شاع��ات  الكهربائ��ي  التي��ار 
يف  املك��وث  اأ�شتطي��ع  ال  يجعلن��ي 
املن��زل طوي��اًل �شيم��ا يف ظ��ل بداي��ة 
واأبق��ى  احل��رارة  درج��ات  ارتف��اع 
اأراق��ب املنطق��ة حل��ني ع��ودة التي��ار 

الكهربائي" .
وطال��ب  �شرك��ة الكهرب��اء واجله��ات 
املعني��ة اإىل العم��ل م��ن اأج��ل اإنه��اء 
معان��اة املواطن��ني وتوف��ر الكهرب��اء 
اأن  اإىل  الفت��ًا  ُم�شتم��ر،  ب�ش��كل 
االمتحان��ات مل يبق��ى النطالقها غال 
ب�شع��ة اأيام وهو بحاج��ة لكل دقيقة 

للدرا�شة.

الطاقة البديلة
امل�شه��راوي  حمم��ود  الطال��ب  اأم��ا 
فق��ال اإن اأزم��ة الكهرب��اء تتجدد كل 
ع��ام وتتزام��ن م��ع بداي��ة امتحانات 
الثانوي��ة العام��ة، الفت��ًا اإىل اإنه قام 
ب�ش��راء الطاق��ة البديل��ة" الليدات" 
لك��ي يعو�ص �شاع��ات الدرا�ش��ة اأثناء 

انقطاع التيار الكهربائي.
وتاب��ع امل�شه��روي "لل��راأي" بالقول:" 
اأحيان��ًا اأتوج��ه للم�شجد املج��اور من 
اأج��ل الدرا�ش��ة واله��روب م��ن احل��ر 
وا�شتغ��الل �شاع��ات امل�ش��اء لتعوي���ص 
اأ�ش��واء  عل��ى  الدرا�ش��ة  �شاع��ات 
امل�شج��د"، داعي��ًا اإىل �ش��رورة وقوف 
اهلل  رام  يف  الفل�شطيني��ة  ال�شلط��ة 

للوقوف اأمام م�شئولياتها.
وق��د اأب��دى العدي��د من اأه��ايل طلبة 
تخوفه��م  ع��ن  العامل��ة  الثانوي��ة 
التي��ار  انقط��اع  تاأث��ر  م��ن  ال�شدي��د 
 ، اأبنائه��م  م�شتق��ل  عل��ى  الكهربائ��ي 
خا�شة واأن الكهرباء ال ت�شل منازلهم 
اأح�ش��ن  يف  يومي��ًا  �شاع��ات   4 �ش��وى 

االأحوال.

تأثير خطير
وزارة الرتبي��ة والتعليم العايل بغزة 
اأزم��ة  يف  اخلط��ر  التاأث��ر  اإن  قال��ت 
الكهرب��اء يالح��ق الطلب��ة يف البيوت 
حيث ي�شطرون اإىل ا�شتخدام و�شائل 
ي��وؤدي  ال  اأم��ر  وه��ذا  بديل��ة  طاق��ة 
املطل��وب، وي�شب��ب م�ش��كالت �شحي��ة 
ب�شري��ة و التاأث��ر عل��ى م�شتوياته��م 

التح�شيلية.
العملي��ة  اأن  اإىل  ال��وزارة  ونوه��ت 
التعليمي��ة وامتحان��ات نهاي��ة الع��ام 

خا�شة امتحانات الثانوية العامة هي 
امتحانات وطني��ة ُتعقد على امل�شتوى 
الوطني لقيا�ص م�شتوى الطلبة لذلك 
يجب اأن يتم توفر االأجواء املنا�شبة 

لها .
االأط��راف  جمي��ع  ال��وزارة  ودع��ت 
مب��ا فيه��ا حكوم��ة التواف��ق واملجتمع 
ال��دويل للوق��وف عن��د م�شوؤولياته��م 
للعم��ل عل��ى ح��ل اأزم��ة الكهرب��اء يف 
وتوفره��ا  ع��ام  ب�ش��كل  غ��زة  قط��اع 
خا�شة مع قرب انطالق االمتحانات.

دائمة التعطل
حممد ثاب��ت مدير العالق��ات العامة 
واالع��الم يف �شرك��ة توزي��ع كهرب��اء 
غ��زة، اأك��د اأن ثب��ات ج��دول كهرباء 
�شاع��ة قطع،  �شاع��ات و�ش��ل و12   6
الكهرب��اء  خط��وط  بثب��ات  مره��ون 
املغذي��ة  واالإ�شرائيلي��ة  امل�شري��ة 

للقطاع.
واأو�ش��ح ثاب��ت "لل��راأي" اأن اخلطوط 
املغذي��ة  وامل�شري��ة  االإ�شرائيلي��ة 
ملدين��ة غ��زة دائمة التعط��ل الأ�شباٍب 
فنية، وغر ثابتة من ناحية الكمية، 
الكمي��ات  اأنه��م يوزع��ون  اإىل  م�ش��رًا 
االإ�شرائيل��ي  اجلان��ب  م��ن  القادم��ة 
جمي��ع  عل��ى  بالت�ش��اوي  وامل�ش��ري 
مناطق القطاع. ودعا ثابت امل�شوؤولني 

ب�ش��كل  الكهرب��اء  م�شكل��ة  ح��ل  اإىل 
�شريع وجتنيبها اخلالفات ال�شيا�شية، 
ال�شيفي��ة  خا�ش��ة يف ظ��ل االأج��واء 
احلارة، وقدوم �شه��ر رم�شان املبارك، 

واقرتاب امتحانات الثانوية العامة.
وت�ش��ل الكهرب��اء اإىل الغزي��ني يوميًا 
نح��و 4 اإىل 6 �شاع��ات، مقابل قطعها 
نف��اد  ب�شب��ب  �شاع��ة،   12 اإىل   10
حمط��ة  بت�شغي��ل  اخلا���ص  الوق��ود 
الكهرب��اء املحلية التي تنت��ج تقريبًا 

ميغاوات.  60
لطلب��ة  الكهرب��اء  توف��ر  وح��ول 
التوجيه��ي فقال ثابت اإن ه��ذا االأمر 
اأنه��م  خا�ش��ة  ال�شعوب��ة  يف  غاي��ة 
القط��اع  اأنح��اء  كاف��ة  يف  منت�ش��رون 
ولي���ص يف م��كان واح��د، ليت��م توف��ر 
كهرب��اء دائم��ة له��م"، الفت��ًا اإىل اأن 
ال�شرك��ة مدرك��ة لتاأثر ه��ذه االأزمة 

على التح�شيل الدرا�شي للطلبة.
ويحت��اج قطاع غ��زة اإىل نحو 400 
ميغ��اوات م��ن الكهرب��اء، ال تتوف��ر 
توف��ر  ميغ��اوات،   212 �ش��وى  منه��ا 
اإ�شرائيل منها 120 ميغاوات، وم�شر 
32 ميغ��اوات )خا�شة مبدينة رفح 
املحاذي��ة لالأرا�شي امل�شرية(، ونحو 
تولي��د  �شرك��ة  م��ن  ميغ��اوات   60
الكهرباء يف غ��زة، التي تتوقف بني 
فينة واأخرى عن العمل، ب�شبب نفاد 

الوقود.

أزمة الكهرباء.. االختبار األصعب على الطلبة بغزة
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غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
بع��د 48 يوم��ا من الرتق��ب واالنتظ��ار ملعرفة 
تفا�شيل جرمية اغتيال م��ازن فقهاء، اأ�شدلت 
وزارة الداخلية بغزة ال�شتار عن قتلة ال�شهيد 
بعدم��ا اعتق��د االحت��الل اأن تل��ك اجلرمي��ة 

�شتوؤدي اإىل زعزعة االأمن بالقطاع املحا�شر.
ثماني��ة اأ�شه��ر متوا�شل��ة كان االحتالل يدبر 
خالله��ا الغتيال فقهاء، لكن��ه مل يعي اأبدًا اأن 
حماوالت��ه للنيل من غ��زة ومقاومته��ا �شتبوء 
بالف�ش��ل، حي��ث ك�شفت االأجه��زة االأمنية عن 
45 عمي��اًل خالل فك �شيفرة االغتيال، وهو 
م��ا اعتره حمللون ومراقب��ون �شربة موجعة 

لالحتالل ودليل على قوة اأمن غزة.
وعقب انتهاء املوؤمتر غرد الكثر من املواطنني 
عل��ى ها�شت��اق اأمن_غزة_تعظيم_�شالم، 
اأثن��وا فيه على عمل االأجه��زة االأمنية بغزة، 
واعت��روا الك�ش��ف ع��ن تفا�شيل قتل��ة فقهاء 
تتويج لعمل طويل �شاق واإجناز ي�شب يف �شالح 

املواطن الفل�شطيني.

رسائل حملها المؤتمر
موؤمت��ر  حمله��ا  الت��ي  الر�شائ��ل  اأه��م  وع��ن 
واملحل��ل  الكات��ب  يق��ول  بغ��زة،  الداخلي��ة 
املوؤمت��ر  اإن  املده��ون:"  اإبراهي��م  ال�شيا�ش��ي 
يحم��ل ع��دة ر�شائ��ل لالحت��الل ب��اأن املقاومة 
قبل��ت التح��دي واأن االحت��الل ه��و امل�شئ��ول 
االأول واخل��ر عن تنفيذ عملية االغتيال واأن 
امل�شئولي��ة امت��دت الإ�شرائي��ل، يف وقت وجهت 
اأنه��م مهم��ا  في��ه الداخلي��ة ر�شال��ة للعم��الء 
تخفوا واختبئ��وا اإال اأن يد العدالة واملقاومة 

�شت�شلهم".
ووف��ق ما ذكره املده��ون يف حديثه للراأي، فاإن 
املوؤمتر حمل ر�شالة طماأنة لل�شعب الفل�شطيني 
بغزة ب��اأن االأمن واالأمان لن ي�شمح باخرتاقه، 
واأن هن��اك عي��ون �شاهرة على راح��ة املواطن 
واأن املقاومة بخ��ر، واأن حماولة هز الثقة لن 

تنجح.
كم��ا وجه املوؤمتر ر�شائل مفادها باأن املواطنني 
بغ��زة يعي�ش��ون يف كي��ان من�شب��ط يتفوق على 
ال��دول العربي��ة الت��ي حت��دث فيه��ا جرائ��م 
كث��رة وتظل يف طي الكتم��ان، واأن قطاع غزة 
اآم��ن ولن يتم ال�شماح الأح��د بالعبث بال�شاحة 
الفل�شطيني��ة، موؤكدا اأن من ا�شتطاع اأن يك�شف 
هذه اجلرمية املروعة قادر اأي�شا على توجيه 
ال�شفعات ملن يقفون خلفها وخا�شة االحتالل.
جله��ود  وتقدي��ره  �شك��ره  املده��ون  ووج��ه 
االأجه��زة االأمنية لتمكنه��ا يف اأقل من �شهرين 
م��ن اإلق��اء القب�ص على قتل��ة ال�شهي��د فقهاء، 
مو�شح��ا اأن هذا االجناز يعت��ر عالمة فارقة 

يف منظومة العمل االأمني يف غزة.

رسالة قوة لغزة
ح�ش��ام  ال�شيا�ش��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويتف��ق 
الدجن��ي م��ع املده��ون يف قول��ه ب��اأن املوؤمت��ر 
حم��ل ر�شالة قوة وعزة وكرام��ة من االأجهزة 
االأمنية يف قطاع غزة باأنها تختلف عن غرها 
من االأجهزة العاملية التي لطاملا قيدت جرائم 

االغتيال ال�شيا�شي �شد جمهول.
وق��ال الدجن��ي يف حدي��ث لل��راأي:" اإن ب��كاء 
العمالء بعد ف��وات االأوان حمل ر�شالة هامة، 
وكاأن العمي��ل يرقه��ا لزمالئ��ه ول�ش��ان حاله 
يقول: كان باالإمكان اإنقاذنا من قبل ال�شاباك 
ب��اأي �ش��كل م��ن االأ�ش��كال ولك��ن بع��د تنفيذنا 
جلرمية اغتيال مازن فقها تركنا نلقى م�شرنا 
األي��م  وع��ذاب  الدني��ا  م�ش��ر خ��زي يف  وه��و 

باالآخرة". 
االأم��ن  ب��ني  االأدمغ��ة  �ش��راع  اأن  اإىل  واأ�ش��ار 
الفل�شطيني واالحتالل و�شل لدرجات يفتخر 
فيها كل فل�شطيني، واأن موؤمتر الداخلية وجه 
ر�شال��ة لل�شب��اب الذي��ن يتلق��ون اأوامره��م من 
قي��ادات جمهول��ة داخ��ل الع��امل االفرتا�ش��ي 
ومب�شميات جمهولة تتقم���ص ال�شخ�شية التي 

تن�شجم مع الهدف.
اعت��ر   ،45 ال�شيف��رة  ف��ك  ها�شت��اج  وح��ول 
الدجني اأن جناح االأجهزة االأمنية يف اعتقال 
اأك��ر �شرب��ة جله��از  45 عمي��ال بغ��زة يع��د 
ال�شاب��اك اال�شرائيلي، حي��ث اأعلن يف اأكر من 
منا�شب��ة اأن��ه يعاين  م��ن فقر املعلوم��ات بغزة 
بع��د جن��اح االأمن الداخل��ي بتوجي��ه �شربات 
متتالي��ة للعم��الء، لتاأتي ه��ذه ال�شرب��ة التي 
�شيك��ون ما بعدها عر تبني الداخلية �شيا�شة 

جديدة تقوم على نظرية احل�شم واملبادرة.
ويحق للمواط��ن الفل�شطيني بغ��زة اأن يفتخر 
ك�ش��ف  يف  بغ��زة  االأمني��ة  االأجه��زة  ب��اأداء 
قتل��ة فقه��اء، يف وقت يجب في��ه على العمالء 
الدرو���ص  وا�شتخال���ص  الفر�ش��ة  اقتنا���ص 
والع��ر، وت�شلي��م اأنف�شه��م الأجه��زة االأم��ن يف 

قطاع غزة قبل اأن ت�شلهم العيون ال�شاهرة.

رسالة متعددة الدالالت
ويف تعقي��ب ل��ه عل��ى موؤمت��ر الداخلي��ة، قال 
الكاتب واملحلل ال�شيا�شي ح�شن اأبو ح�شي�ص:" 
اإن الع��دو ح��اول التموي��ه يف ق�شي��ة اغتي��ال 
فقه��اء فه��و القات��ل وامل�شئ��ول ع��ن اجلرمي��ة 
ولكنه ف�شل، وه��ذا دليل على جناح اال�شتنفار 
االأمني للق��وى االأمنية بغزة فوق املتوقع وقد 

اأثمر كثرا".
وفيم��ا يتعلق بنجاح فك �شيف��رة ٤٥ والتعرف 
عل��ى جمموع��ة التنفي��ذ، اأو�شح اأب��و ح�شي�ص 
اأن ه��ذا ميث��ل نقط��ة ق��وة ور�شال��ة متع��ددة 
االجتاه��ات وال��دالالت، واأن ال�شيفرة مازالت 
حتت��وي على عقد كثرة احتفظ��ت مب�شمونها 

االأجهزة االأمنية .
و�شك��ر  تقدي��ر  ر�شال��ة  حديث��ه  يف  ووج��ه 
للجماه��ر الفل�شطيني��ة واالعت��ذار له��م على 
�شعوب��ة االإج��راءات وقت احلم��الت االأمنية 
وهو دليل احرتام للحا�شنة ال�شعبية، يف وقت 
كان االهتم��ام ال�شعبي والنخب��وي واالإعالمي 

الفتا وحم��ط تركيز، الفت��ا اإىل اأن الداخلية 
اأعادت االعتبار لالأمن ال�شخ�شي والعام وردت 

االعتبار الأدائها.
وع��ن ال��دالالت التي خ��رج به��ا املوؤمت��ر، اأكد 
بدالئ��ل  اأمن��ي  املوؤمت��ر  اأن  ال�شيا�ش��ي  املحل��ل 
غ��زة  اأن  واإعالمي��ة  وع�شكري��ة  �شيا�شي��ة 
بف�ش��ل اهلل ثم مبقاومتها ع�شي��ة على الك�شر 
واأن  العقابي��ة،  واالإج��راءات  واملوؤام��رات 
التح��دي يبقى يف تطبي��ق العدالة والق�شا�ص 
وحتقي��ق الر�شال��ة الرادع��ة، منوه��ا اإىل اأن 
به��م وال مت���ص  االأ�شخا���ص خا�ش��ة  جرمي��ة 

�شمعة العائالت والعالقات االجتماعية. 

45 عميل
ك�ش��ف  ق��د  نعي��م،  اأب��و  توفي��ق  الل��واء  وكان 
النقاب عن اعتق��ال 45 عمياًل لالحتالل منذ 
جرمي��ة االغتيال، وذلك �شم��ن عملية اأمنية 
وا�شع��ة النطاق حمل��ت ا�شم "ف��ك ال�شيفرة"، 
والتي اأُطلقت من��ذ اللحظات االأوىل للجرمية 
يف  الكام��ل  اال�شتنف��ار  اإثره��ا  عل��ى  واأُعل��ن 
خ��ذت االإجراءات  االأذرع االأمني��ة كاف��ة، واتُّ

والتدابر الالزمة ملالحقة اجلناة.
واأعلن اأبو نعيم اأن االأجهزة االأمنية متكنت من 
اعتقال املُنفذ املبا�ش��ر لعملية اغتيال ال�شهيد 
مازن فقه��ا، والذي اعرتف بارت��كاب اجلرمية 
وارتباط��ه باأجهزة خماب��رات االحتالل، كما 
مت اعتق��ال اثنني من عمالء االحتالل اعرتفا 
ب��دوٍر اأ�شا�ش��ي يف عملي��ة االغتي��ال من خالل 

الر�شد واملتابعة.
واأ�ش��ار اإىل اأن االإج��راءات الت��ي مت اتخاذها 
عقب جرمي��ة االغتيال �شملت فر�ص االإغالق 
على املناط��ق احلدودي��ة الري��ة والبحرية، 
اإىل  اإ�شاف��ة  االأمني��ة،  احلواج��ز  ون�ش��ر 
اإج��راءات اأمنية اأخرى، وهو م��ا ُتّوج بتوجيه 
خماب��رات  الأجه��زة  كب��رة  اأمني��ة  �شرب��ات 

االحتالل. 

عقب فك شيفرة اغتيال فقهاء

ماهي الرسائل التي حملها 
مؤتمر داخلية غزة لالحتالل والعمالء؟
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غزة – خا�ص الراأي - اأالء النمر:
اخلا���ص  ال�شي��ارات  ك��راج  اجلرمي��ة:  تنفي��ذ  م��كان 
ب�شي��ارة ال�شهي��د م��ازن فقه��اء بعم��ارة الغرابلي، وقت 
تنفي��ذ اجلرمي��ة: ي��وم اجلمع��ة املواف��ق 24 مار���ص 
2017 يف مت��ام ال�شاع��ة ال�شابع��ة والن�ش��ف م�ش��اًء، 
توف��ر احلماية: 18 طائرة حربية وا�شتطالع حلقت 
مب�شاف��ات منخف�شة ج��دا يف منطق��ة تنفيذ اجلرمية 
"تل الهوا" ، القاتل املبا�شر يف تنفيذ اجلرمية: )اأ.ل( 

مب�شاعدة اإثنني اآخرين.
َجن��ح اللي��ل يف �شماء منطق��ة تل الهوا جن��وب مدينة 
غ��زة، حينه��ا تلقى املجرم��ني ال�ش��وء االأخ�ش��ر لبدء 
التح��رك جت��اه م�ش��رح اجلرمي��ة لتنفيذ املهم��ة التي 
تق��ف فيه��ا اأجه��زة املخاب��رات االإ�شرائيلي��ة كمنف��ذ 
مبا�ش��ر ورا�شد ومراقب باأي��دي فل�شطينية �شاقطة يف 

وحل التخابر.
�شاب��ط  م��ن  تلقاه��ا  الت��ي  التعليم��ات  )اأ.ل(  اتب��ع 
املخاب��رات االإ�شرائيلي "�شعيد" برتقب و�شول ال�شهيد 
م��ازن فقه��اء اإىل بيته بع��د انتهائه من نزه��ة عائلية 
كان��ت مبثاب��ة ال��وداع االأخ��ر، فكم��ا املعت��اد اأدخ��ل 
ال�شهي��د �شيارت��ه اإىل الكراج ل�شفها، انحن��ى ب�شيارته 
نحو الكراج اخلا�ص، حتى كانت خطوات )اأ.ل( تتبعه 

اإىل الداخل.
)اأ.ل(  طقط��ق  ال�شي��ارة،  حم��رك  ينطف��ئ  اأن  قب��ل 
باأ�شبعي��ه على زج��اج ال�شب��اك املح��اذي جللو�ص فقها 
خلف مق��ود �شيارته، اأن��زل ال�شب��اك وابت�شم ل�شاحب 
اللحي��ة املنكب��ة م��ن وج��ه القات��ل، مل ي�شعف��ه �شي��ق 
الوقت الأن يتوجه ب�شوؤاله "مباذا اأ�شتطيع خدمتك؟"، 
حت��ى كانت الر�شا�شات ال�شتة اأ�شرع اإىل راأ�شه و�شدره 
من تل��ك الكلمات الهادئة الت��ي مل ت�شعف نف�شها حتى 

باخلروج من فمه.
اإيه��ام �شاب��ط املخاب��رات االإ�شرائيل��ي للعمي��ل )اأ.ل( 
بتوف��ر االأم��ن ال��ال متناه��ي ل�شخ�ش��ه وع��دم امل�شا�ص 
بحياته اخلا�شة وحفظه م��ن اأيدي االأجهزة االأمنية 
الفل�شطيني��ة يف قط��اع غ��زة كان��ت مبثاب��ة الكذب��ة 
الكب��رة التي �شدقها كل املتورط��ني بتنفيذ اجلرمية، 
فكان��ت الت�شجيالت التي بثتها وزارة الداخلية واالأمن 
الوطن��ي عل��ى ل�ش��ان منف��ذي اجلرمي��ة اأق��وى م��ن اأن 
تغب���ص اأجهزة خمابرات الع��دو على تهربها من تنفيذ 

اجلرمية.
العمي��ل )اأ.ل( قال للمحققني خ��الل ت�شجيل الفيديو 
اغتيال  اآخر مهمة وهي  املخابرات وكلني يف  "�شابط 
ال�شهي��د م��ازن فقه��ا" وبع��د �شرح��ه لطبيع��ة تر�ش��د 
ال�شهي��د اع��رتف عل��ى قتل��ه ب�ش��كل مبا�ش��ر بقول��ه: 
"ال�شهي��د م��ازن فقها نّزل �شباك ال�شيارة فكرين بدي 
م�شاع��دة، فوجهت له م��ن 5 اإىل 6 ر�شا�شات يف �شدره 
وراأ�ش��ه قب��ل ما يتكل��م بكلمة واح��دة وبعده��ا �شليت 

مروح".
مل يتكف��ل العمي��ل )اأ.ل( بالهرب م��ن املنطقة بنف�شه 

حت��ى ال يلفت اإليه االأنظار، فم��ا كان منه اإال اأن ين�شم 
اإىل مطع��م قري��ب من م�ش��رح اجلرمية لالنتظ��ار فوق 
مقاع��ده، واالنط��الق بعده��ا داخ��ل �شي��ارة تنتظ��ره 
للهروب من خالله��ا مبرافقة العمل )ع.ن( الذي تكفل 
برت�ش��د املنطق��ة وال�ش��ارع ومراقبة الو�ش��ع اخلارجي 

حول بيت ال�شهيد.
�شاب��ط املخاب��رات االإ�شرائيل��ي كان ق��د مّك��ن العميل 
تدريبي��ة  دورة  مبنح��ه  ال�شي��ارة  قي��ادة  م��ن  )ع.ن( 
مكثفة، وذلك بعد دخول��ه لالأرا�شي املحتلة عر معر 
بي��ت حان��ون _اإي��رز_ بع��د تلبي��ة حاجت��ه لل�شفر 
والع��الج داخ��ل االأرا�ش��ي املحتل��ة واإ�شقاط��ه يف وحل 

العمالة.

جهد أمني
ٌك�شف��ت �شيف��رة اغتي��ال ال�شهي��د م��ازن فقه��اء واأُ�شدل 
ال�شتار عن اجلرمية التي اعتقد االحتالل اأن تنفيذها 
عن طريق عمالئ��ه �شربك ح�شابات املقاومة ويزعزع 
االأمن يف قطاع غزة ، بعد 48 يوما على اجلرمية اأثبت 
وزارة الداخلي��ة بغزة ومن خلفها املقاومة اأنها االأجدر 

يف ك�شف مالب�شات جرمية االغتيال االأكر تعقيدا.
جهاز "ال�شاب��اك" االإ�شرائيلي خط��ط لتنفيذ العملية 
عل��ى م��دار ثماني��ة اأ�شه��ر متوا�شل��ة، وف��ق م��ا اأعلنت 
عن��ه وزارة الداخلي��ة، فيم��ا يع��ادل 240 ي��وم ،�شيما 
ع��ن خي��وط  االأمني��ة وك�شف��ت  االأجه��زة  ا�شتنف��رت 
اجلرمي��ة خ��الل48 يوم��ا كجه��د اأمن��ي كب��ر، لتخط 
املخاب��رات  الأجه��زة  املعادل��ة  االمني��ة  االجه��زة 
االإ�شرائيلية )يوم واحد يف حماولة االأجهزة االمنية 
يف الك�ش��ف عن خيوط اجلرمية مقابل خم�شة اأيام من 
التخطي��ط لتنفيذها من قبل �شب��اط اإ�شرائيل( ف�شال 
ع��ن االإم�ش��اك بطرف اخلي��ط م��ن اأول 24 �شاعة بعد 

تنفيذ اجلرمية.
ويعك���ص قب�ص االأجهزة االأمنية على 45 عميال خالل 

فك �شيفرة اجلرمية، اجلهد الكبر واملعقد الذي بذلته 
موجهة بذلك �شربة قا�شمة ملخابرات االحتالل التي 

تتخذ من العمالء �شتارا لتنفيذ جرائمها.

طيران خاص
حتل��ق طائرات اال�شتط��الع االإ�شرائيلية "بدون طيار" 
ب�ش��كل يومّي وعلى مدار ال�شاع��ة يف اأجواء قطاع غزة 

ب�شكل مكثف وعلى ارتفاعات منخف�شة.
وتق��وم تل��ك الطائ��رات باأعم��ال الر�ش��د والت�شوي��ر 
اأ�شوات��ًا  وامل�ش��ح اجل��وي، وبع�شه��ا هجومي��ة؛ ت�ش��در 
مزعجة للغاية خالل حتليقها تعكر على الفل�شطينيني 
�شف��و حياته��م حي��ث اأطلق��وا عليه��ا م��ن �ش��دة ه��ذه 

االأ�شوات ا�شم "الزنانة".
وزارة الداخلي��ة واالم��ن الوطن��ي بقطاع غ��زة اأعلنت 
خ��الل املوؤمت��ر ع��ن نوع��ني م��ن طائ��رات اال�شتط��الع 
وت�شهي��ل  ر�ش��د  يف  و�شاهم��ت  �شارك��ت  االإ�شرائيلي��ة 
ومراقب��ة وجمع معلومات عن ال�شهي��د مازن فقها الذى 
مت ك�ش��ف خيوط عملي��ة االغتيال وف��ك ال�شيفرة من 

قبل االأجهزة االأمنية بغزة.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة اإن��ه يف متام ال�شاع��ة الثانية 
ظه��رًا من يوم اخلمي�ص املواف��ق 23 مار�ص 2017 قبل 
وقوع اجلرمي��ة من " اغتيال مازن فقه��اء" بيوم واحد 
فق��ط �شه��دت �شم��اء مدينة غ��زة حتليقًا مكثف��ًا ل� 18 
طائ��رة ا�شتط��الع م��ع الرتكيز عل��ى منطقة ت��ل الهوى 

جنوب املدينة.
و�شمل��ت تلك الطائ��رات "طائرة من ط��راز كوكيا وهي 
طائرات ماأهولة باأطقم ا�شتخبارية" وطائرة اأوربيرت 
3 ت�شتخدم يف العمليات اخلا�شة وحُتلق  1 واأوربي��رت 

على ارتفاعات منخف�شة.
اأم��ا ع��ن طائرة "كوكي��ا" ا�شتط��الع وجت�ش���ص خفيفة 
ب��دون طي��ار م�شممة لال�شتخ��دام يف وح��دات اجلي�ص 
عل��ى  العم��ل  به��ا  املن��وط  خا�ش��ة  الداخل��ي  واالم��ن 

املرتفع��ات وال�شراع��ات عل��ى املنخف�ش��ات وعملي��ات 
حرب املدن ، ف�شال عن اي �شراعات قريبة. 

�شممت الطائ��رة وُنفذت بوا�شطة �شركة ايرونوتك�ص 
االإ�شرائيلي��ة لتوفر تغطية وا�شتط��الع فوري للقادة 
ال�شيط��رة  ب�شهول��ة  الطائ��رة  وتتمي��ز   ، امليداني��ني 
عليه��ا يف كاف��ة نق��اط عملها بدءا م��ن االإقالع وحتى 
الهبوط م��رورا با�شتالم ال�شور التي تق��وم بالتقاطها 
ب�شكل فوري من خالل الكامرا عالية اجلودة، املزودة 
ب��زووم رقمي حت��ى ع�شر اأ�شع��اف ، واملثبتة يف الذيل 
اأدن��ى  فق��ط كح��د  الطائ��رة اىل فردي��ن  ، وحتت��اج 
لت�شغيله��ا ومتابعة ادائها ف�شال عن ان اأجهزة التحكم 

بها خفيفية وغر معقدة وميكن حملها على الظهر. 
وميكن جتهيز الطائرة للعمل خالل ع�شر دقائق وهي 
م�شمم��ة بحيث ال ت�شدر اأي �شو�ش��اء واأن يتحكم بها 

ب�شهولة من خالل متتبع حممول. 
وباإم��كان الطائ��رة العم��ل لي��وم وليل��ة يف حميط 15 

كيلومرت ول�شاعة ون�شف من الطران املتوا�شل. 
ويف نهاي��ة مهمته��ا، تدخ��ل الطائ��رة يف حال��ة العودة 
ام��ا تلقائيا او بوا�شطة امل�شغل. ومن ثم تعود الطائرة 
اىل نقط��ة مرجمة م�شبقا وتن�ش��ر املظلة للهبوط بها 
اإذ اأنه��ا م�شممة بال عجالت للهب��وط لكنها برغم ذلك 
مع��دة �شلفا لتحم��ل "�شدمة الهب��وط". وميكن اإطالق 
الطائ��رة يف مهم��ة جدي��دة بع��د دقائ��ق مع��دودة من 

هبوطها بعد �شريع للبطارية. 
ووف��ق املعلومات ال��واردة من ال�شبك��ة العنكبوتية فاإن 
عر���ص الطائ��رة يبلغ ب��ني طريف اجلناح��ان نحو 2.2 
م��رت بينما يبلغ طولها من الراأ�ص اىل الذيل مرت واحد 
وارتفاعه��ا 0.3 مرت.  اأما طائ��رة كوكيا فطولها 8 مرت 
7 مهند�شني وبها ع�شرات  × 6 م��رت حتمل على متنها 
اأجه��زة التن�شت وخا�شة اأجه��زة التن�شت على املواقع 
و�شبكات االت�شاالت حتلق يف الهواء ملدة تزيد عن 24 

�شاعة على دون توقف ودون هبوط.
ترق��ب  و�ش��ط  موؤمتره��ا  عق��دت  الداخلي��ة  وزارة 
جماه��ري مطالب بتنفيذ العدال��ة الثورية من خالل 
بث فيديو اعرتاف العمالء الثالثة واملتورطني بتنفيذ 
جرمي��ة االغتيال ،باإب��راز اخليوط الرئي�ش��ة لتنفيذ 
العملي��ة اإال اأن م��ا تخفي��ه االأجه��زة االأمني��ة يبق��ى 
اأعظم �شمن االأجندة االمنية التي تتبعها االأجهزة يف 

قب�شها على العمالء واملتخابرين مع االحتالل.
يذكر اأن ك�شف االأجهزة االأمنية لكافة خيوط عملية 
االغتيال من منفذين واأجه��زة وك�شف لنوع الطائرات 
امل�شارك��ة لدلي��ل قوى عل��ى اأن ما متلكه ه��ذه االأجهزة 
م��ن ق��درات رغ��م احل�ش��ار املفرو���ص عليه��ا من��ذ 10 
�شنوات ي�شكل �شربة اأمنية قوية لالحتالل واأجهزته 

اال�شتخباراتية .
)فق��رة ع��ن اأن ه��ذا االمكاني��ات تظه��ر عظ��م االل��ة 
مقاومته��ا  يف  وجهودن��ا  تواجهن��ا  الت��ي  الع�شكري��ة 

والك�شف عنها(

مشاهدة 38 ألف ساعة تصوير!

5 مقابل 1 .. مسافة الكشف عن خيوط الجريمة
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غزة/ الراأي
الوطن��ي، توجي��ه  واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
�شرب��ة اأمني��ة كب��رة الأجه��زة خماب��رات االحتالل 
االإ�شرائيل��ي، يف اأعقاب جرمية اغتيال االأ�شر املحرر 

مازن فقها يف الرابع والع�شرين من مار�ص املا�شي.
ج��اء ذل��ك خ��الل املوؤمت��ر ال�شحف��ي ال��ذي عقدت��ه 
ال��وزارة، �شب��اح الثالث��اء، لك�ش��ف تفا�شي��ل جرمي��ة 
اغتيال ال�شهيد "فقه��ا"، بح�شور كّل من اللواء توفيق 
اأبو نعي��م وكي��ل وزارة الداخلية والل��واء ركن ح�شني 
اأب��و ع��اذرة قائ��د ق��وات االأمن الع��ام والل��واء تي�شر 
البط�ص مدير عام ال�شرط��ة، باالإ�شافة اإىل املتحدث 

با�شم الوزارة اإياد البزم.
وك�ش��ف الل��واء توفيق اأب��و نعيم، النقاب ع��ن اعتقال 
45 عمي��اًل لالحتالل منذ جرمي��ة االغتيال، وذلك 
�شمن عملي��ة اأمنية وا�شعة النط��اق حملت ا�شم "فك 
االأوىل  اللحظ��ات  من��ذ  اأُطلق��ت  والت��ي  ال�شيف��رة"، 
للجرمي��ة واأُعل��ن عل��ى اإثره��ا اال�شتنف��ار الكام��ل يف 
خذت االإجراءات والتدابر  االأذرع االأمنية كافة، واتُّ

الالزمة ملالحقة اجلناة.

اعتقال القاتل المباشر
واأعل��ن اأب��و نعي��م اأن "االأجه��زة االأمني��ة متكن��ت من 
اعتق��ال املُنف��ذ املبا�ش��ر لعملية اغتي��ال ال�شهيد مازن 
فقه��ا، وه��و القات��ل )اأ. ل( 38 عامًا، وال��ذي اعرتف 
خماب��رات  باأجه��زة  وارتباط��ه  اجلرمي��ة  بارت��كاب 
االحتالل، كما مت اعتقال اثنني من عمالء االحتالل 
اعرتف��ا ب��دوٍر اأ�شا�ش��ي يف عملية االغتي��ال من خالل 

الر�ش��د واملتابع��ة والت�شوي��ر مل�شرح اجلرمي��ة، وهما 
)ه�. ع( 44 عامًا، و )ع. ن( 38 عامًا.

واأ�ش��ار اإىل اأن االإج��راءات الت��ي مت اتخاذه��ا عق��ب 
جرمية االغتيال �شمل��ت فر�ص االإغالق على املناطق 
احلواج��ز  ون�ش��ر  والبحري��ة،  الري��ة  احلدودي��ة 
االأمني��ة، اإ�شافة اإىل اإج��راءات اأمنية اأخرى، وهو ما 
ُت��ّوج بتوجيه �شربات اأمنية كبرة الأجهزة خمابرات 
االحت��الل. وقال: "واكب عملية التحقيق يف جرمية 
االغتيال، عمليٌة اأمنيٌة وا�شعٌة �شد عمالء االحتالل 
اأثمرت باعتقال 45 عمياًل، يف �شربة قا�شية الأجهزة 

خمابرات االحتالل".

عرض تفاصيل الجريمة
ومت خ��الل املوؤمت��ر ال�شحف��ي عر�ٌص مرئ��ي لتفا�شيل 
جرمي��ة اغتي��ال ال�شهيد "فقه��ا"، ت�شم��ن – بال�شوت 
وال�ش��ورة – اعرتاف��ات العم��الء الثالث��ة امل�شارك��ني 
ب��اط  م��ن قب��ل �شُ يف اجلرمي��ة وكيفي��ة جتنيده��م 
خماب��رات االحت��الل االإ�شرائيلي واملهام الت��ي ُكلفوا 
به��ا من ت�شوي��ر ور�شد ومراقبة وتنفي��ذ، كما ا�شتمل 
العر���ص عل��ى م�شاه��د حقيقي��ة لتح��ركات العم��الء 
املنف��ذ املبا�ش��ر للجرمية اأثن��اء تواجده��م يف م�شرح 

اجلرمية قبل وبعد تنفيذها

مسؤولية االحتالل
وحّمل وكيل وزارة الداخلي��ة، االحتالل االإ�شرائيلي 
امل�شوؤولي��ة الكامل��ة عن جرمية اغتي��ال ال�شهيد مازن 
فقه��ا وتبعاتها كاف��ة، وقال: "ك�شف��ت التحقيقات اأن 

اأجه��زة اأم��ن االحت��الل االإ�شرائيلي هي م��ن خططت 
جلرمية االغتيال ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها"، 
تعليم��اٍت  بتلّقيه��م  اعرتف��وا  "العم��الء  اأن  م�شيف��ًا 
مبا�ش��رة من �شباط االحت��الل لتنفيذ هذه اجلرمية، 
التي باتت تفا�شيله��ا ومالب�شاتها كافة مك�شوفة اأمام 

اأجهزتنا االأمنية".
وك�ش��ف اأب��و نعي��م اأن التخطي��ط لعملي��ة االغتي��ال 
ا�شتغ��رق م��ا يزيد ع��ن ثمانية اأ�شه��ر، ُم�ش��رًا اإىل اأن 
التحقيق��ات اأظه��رت "ا�شتخ��دام االحت��الل عم��الَءه 
عل��ى االأر���ص مدعومني بطائرات ا�شتط��الع من اجلو، 

ومتابعة مبا�شرة وحلظية من �شباط املخابرات".
كم��ا اتهم اأب��و نعيم االحت��الل مبحاول��ة التن�شل من 
م�شوؤولي��ة التخطي��ط جلرمي��ة االغتي��ال وتدبره��ا 
وتنفيذه��ا، لذل��ك مت اختي��ار العميل القات��ل )اأ. ل( 
بدّق��ة ُمتناهية يف حماول��ة للتهرب من امل�شوؤولية عن 
اجلرمي��ة، موؤكدًا اأن التحقيق��ات واعرتافات العمالء 

اأ�شقطت هذه املحاولة الفا�شلة.
ولف��ت اإىل اأن العم��الء الثالثة امل�شارك��ني يف جرمية 
االغتي��ال، متورط��ون يف جرائ��م اأخرى منه��ا اغتيال 
ع��دد من ق��ادة املقاومة وعنا�شره��ا، وق�شف وتدمر 
احلكومي��ة  واملوؤ�ش�ش��ات  واملق��ار  املب��اين  م��ن  الكث��ر 
واملدني��ة، خ��الل االعت��داءات الت��ي �شنه��ا االحتالل 
على قطاع غزة يف االأعوام 2012،2008، و2014.

عالمة فارقة
واأك��د الل��واء اأب��و نعي��م اأن عملي��ة اغتي��ال ال�شهي��د 
م��ازن فقه��ا "ُتعتر عالم��ًة فارق��ًة يف منظومة العمل 

االأمن��ي في قط��اع غ��زة، وبداي��ة ملرحل��ٍة جدي��دٍة 
عنوانها احل�شم واملبادرة، واأن العملية االأمنية )فك 
ال�شيف��رة( ال ت��زال متوا�شل��ًة �شم��ن �شيا�شة تعميق 
اجلهد الجتث��اث عمالء االحت��الل وحماية جبهِتنا 

الداخلية".
وتاب��ع القول: "اإنن��ا ملتزمون ب�شعارن��ا الذي رفعناه 
منذ اإعادة بناء وزارة الداخلية عام 2007، بحفظ 
اجلبه��ة الداخلية وحماية ظه��ر املقاومة، و�شنبقى 

االأوفياء لدماء �شهداء �شعبنا وت�شحياته".
ووج��ه اأب��و نعيم ر�شال��ة لعمالء االحت��الل - وا�شفًا 
اإياه��م ب��� "ال�شرذم��ة ال�شاذة" ع��ن اأ�شال��ة �شعبنا - 
قائاًل: "اإنكم لن ُتفلتوا من يد العدالة، واإن االأجهزَة 
االأمنية �شتطاُلكم حيثما كنتم كما طالت َمن قبلكم، 
ول��ن ينفعك��م االحت��الل وال وع��وده الزائف��ة، فاإما 
اأو  �شعبك��م،  حل�ش��ِن  وتع��ودوا  اأنف�َشك��م  ُت�شّلم��وا  اأن 

فلُتواِجهوا م�شَركم املحتوم".
ختامًا، توجه وكيل وزارة الداخلية واالأمن الوطني 
الفل�شطين��ي،  ال�شع��ب  جماه��ر  اإىل  �شك��ر  بر�شال��ة 
وق��ال: "نق��ُف ب��كل �شم��وخ واإب��اء ل�شعبن��ا املجاه��د 
الذي حتّمل م�شقَة االإج��راءاِت االأمنية خالل فرتة 
التحقيقات، وكان ُمتفّهمًا وُم�شاندًا لالأجهزة االأمنية 

كما عهدناه دائمًا".
كما وّجه حتيَة االإجالل والتقدير لالأجهزة االأمنية 
كاّف��ة، والت��ي "حتمل��ت امل�شوؤولي��ة وكان��ت على قدر 
الثقة وعظم االأمانة برغم كل العوائق والتحديات، 
وا�شتطاع��ت اأن ُتنجز مهمة تفكيك هذه اجلرمية يف 

زمٍن قيا�شي، بعدما ظّن العدُو اأنه اأفلت بجرميته".

  كشفت تفاصيل جريمة اغتيال "فقها"

العملية األمنية "فك الشيفرة" متواصلة الجتثاث العمالء

الداخلية: "فك الشيفرة".. ضربة أمنية كبيرة لمخابرات االحتالل
اللواء أبو نعيم:  اعتقال 45 عمياًل منذ وقوع جريمة اغتيال "فقها"
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فوائد صحية للعدس تجعلك تتناوله يوميًا
ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
العد���ص بح�شب خراء التغذية، م��ن اأف�شل م�شادر 
االأطعم��ة  وم��ن  الده��ون،  منخف�ش��ة  الروت��ني 
الغني��ة باملعادن والفيتامينات وم�ش��ادات االأك�شدة 
واالألي��اف، وتناول��ه ب�ش��كل يوم��ي يق��وي اجل�ش��م 
ويح�شن ال�شحة. والعد�ص �شهل اله�شم وميد اجل�شم 
بالن�ش��اط ط��وال اليوم عند تناول��ه ب�شكل منتظم، 
ويوف��ر احلدي��د والروتين��ات اللذي��ن يحتاجهم��ا 
اجل�ش��م ب�شكل يوم��ي، ومين��ع االإ�شاب��ة باالأمرا�ص 

املعدية املختلفة. 
ُيعت��ر العد�ص م��ن اأف�شل م�ش��ادر الروتني اخلايل 
من الكولي�شترول ال�شار املوجود باللحوم احلمراء، 
ومن ثم ُيقلل من خطر الوفاة الناجتة عن االإ�شابة 
باأمرا�ص ال�شرطان والقلب. وهو غني باالألياف التي 
ت�شاع��د على اله�ش��م ب�شكل �شحي ومتن��ع االإم�شاك 

وحتد من خطر االإ�شابة ب�شرطان القولون.
العد���ص يحمي القلب الأنه يحتوي على كمية كبرة 
من حم�ص الفوليك واملاغن�شيوم الذي يحافظ على 
�شح��ة القلب، ويعمل على حماي��ة ال�شرايني ومينع 

االإ�شاب��ة باأمرا���ص القل��ب وُيح�ّشن تدف��ق الدم يف 
اجل�شم. كوب م��ن �شوربة العد�ص يوميًا ميد اجل�شم 

مب��ا يحتاج��ه من احلدي��د، ويقل��ل خط��ر االإ�شابة 
بفقر الدم ونق�ص االنتباه.

اإعداد/ خ�شرة حمدان

غزة- الراأي
اأقام��ت الكلي��ة اجلامعي��ة للعل��وم والتكنولوجي��ا 
بخان يون�ص حفل توقيع واعتماد اأحد ع�شر كتابًا 
جامعي��ًا �ش��ارك يف تاأليفه��ا حما�ش��رو الكلية وقد 

ح�شلت على رقم ايداع من وزارة الثقافة.
حيث ح�شر املهرجان رئي�ص قطاع التعليم والثقافة 
اأ. كم��ال حامد اأبو عون، والوكي��ل امل�شاعد ل�شئون 
التعلي��م الع��ايل د. اأمي��ن ح�ش��ن الي��ازوري، ومدير 
ع��ام التعليم اجلامعي د. خلي��ل حماد، ومدير عام 
التعليم التقن��ي والكليات م. كمال نبهان اأبو معيلق 
ومدي��ر ع��ام الدائ��رة القانونية بال��وزارة د. وليد 
مزه��ر، ومدير عام املطبوعات يف وزارة الثقافة د. 
حمم��د ال�شريف وكان يف ا�شتقباله��م عميد الكلية 
اأ. ن�ش��ال �شليم اأب��و حجر، ونائب العمي��د لل�شئون 
االكادميي��ة م �شيم��ر اأحم��د ج��ر، ونائ��ب العميد 
لل�شئون االداري��ة واملالية اأ. حممود �شبحي احلاج 
يو�شف، ونائب العميد ل�شئون التخطيط والتطوير 
اأ. حمم��ود رفي��ق الف��را، والعدي��د م��ن ال�شي��وف 
واملوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة  الكلي��ات واجلامع��ات  م��ن 
وذوي  وطلبته��ا  الكلي��ة  وحما�ش��رو  واخلا�ش��ة 

املحا�شرين املحتفى بهم.
االرتق��اء  ب��اأن  كلمت��ه  يف  حج��ر  اأب��و  اأ.  واك��د 
راأ���ص  عل��ى  االأكادميي��ة  العملي��ة  مبخرج��ات 
اأولوي��ات الكلية مو�شحًا ب��اأن العديد من االأن�شطة 
واالإج��راءات مت اتخاذها وتنفيذها للو�شول لهذا 
الهدف ومن اأبرزها اإ�شافة اأحد ع�شر كتابا جامعيًا 

جدي��دًا م��ع ايداعه��م ح�ش��ب االأ�شول ل��دى وزارة 
الثقافة الفل�شطينية.

واأ�شاف باأن احتف��ال اليوم بكوكبة من املحا�شرين 
الذين بذل��وا جهدًا م�شاعف��ًا وا�شتثنائيًا يف تاأليف 
الكتاب اجلامعي يف العديد من التخ�ش�شات العلمية 
لت�شب��ح ثقاف��ة الكت��اب اجلامع��ي املنق��ح واملحدث 
يف امل�شتقب��ل القري��ب واقع��ًا ملمو�ش��ًا مو�شح��ا باأن 
هناك العديد من الكتب اجلامعية جار االإعداد لها 

الإطالقها العام الدرا�شي القادم.
ويف خت��ام كلمت��ه تق��دم ب�شك��ره اجلزي��ل لزمالئه 
املعرف��ة  انت��اج  يف  اأبدع��وا  الذي��ن  املحا�شري��ن 
وترجمته��ا يف كت��ب جامعي��ة �شت�شاه��م يف تخريج 

كوادر تقنية متميزة .
من ناحيته قال اأ. اأبو عون باأن حفل اليوم لتوقيع 
واعتم��اد اأح��د ع�ش��ر كتاب��ًا جامعي��ًا م��ن تاألي��ف 
اخلال���ص  الفك��ري  كمنتجه��م  الكلي��ة  حما�ش��ري 

وال��ذي يتناول ع��دة جماالت علمي��ة خمتلفة مما 
العلم��اء  اإىل م�ش��اف  اأ�شحابه��ا  ي�شاه��م يف رفع��ة 
ومنتجي املعارف العلمي��ة موؤكدًا باأن هذه االأعمال 
اجلليل��ة لهي الدلي��ل امللمو�ص على اأن ه��ذه الكلية 

باتت حا�شنة لالإبداع واالبتكار والتاأليف.
واأ�شاف ب��اأن اأهم حتدي يوجهه �شعبنا الفل�شطيني 
ه��و التحدي املعريف فالغلب��ة دوما لالأدمغة املتقدة 
وللطاق��ات املبدع��ة وللعق��ول الت��ي حتر���ص عل��ى 
البح��ث والتطوي��ر وح��ل امل�ش��كالت وه��و ال�شبي��ل 
الوحي��د ال��ذي يجع��ل ل�شعبن��ا مكان��ا ب��ارزا حت��ت 
ال�شم�ص كاأمة ح�شارية ت�شيف اجلديد اىل �شل�شلة 
املعرف��ة االن�شاني��ة م��ن ناحيت��ه ق��دم املحا�شرون 
املحتفى بهم �شكرهم للكلية وادارتها ملا وجدوه من 
ت�شجيع وحتفيز جعلهم يقدم��وون خال�شة علمهم 
وثم��رة خرته��م ع��ر تاألي��ف ه��ذه املجموعة من 
الكتب العلمية املتخ�ش�شة والتي تهدف اىل تاأهيل 
طال��ب الكلية �شمن فل�شفته��ا ليكون خريجا موؤهاًل 
ي�شتطي��ع ان يناف���ص على اأعل��ى امل�شتويات يف �شوق 

العمل .
واختت��م املهرجان بتوقيع الكتب االإحدى ع�شر من 
قبل ممث��ل وزارة الثقافة د. حممد ال�شريف مدير 
ع��ام املطبوع��ات ال��ذي اأثنى عل��ى االإنت��اج املعريف 
الغزي��ر ملحا�شري الكلية وقال ب��اأن الكلية تتواىل 
االحتف��االت فيها يف جمال تاألي��ف الكتب العلمية 
والت��ي تالم�ص ب�شكل مبا�ش��ر احتياجات طلبتها يف 

املعارف واملهارات .

العلوم والتكنولوجيا تحتفل بتوقيع واعتماد
 أحد عشر كتابًا جامعيًا مؤلفًا من محاضريها
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

رام اهلل- الراأي
يوا�ش��ل نح��و 1600 اأ�ش��ر يف �شج��ون االحتالل 
الطع��ام  ع��ن  املفت��وح  اإ�شرابه��م  االإ�شرائيل��ي، 
32 على  "معرك��ة احلرية والكرام��ة"، لليوم ال� 
الت��وايل، يف ظ��ل تعن��ت اإدارة ال�شج��ون تنفي��ذ 
ع��دد من مطالبهم امل�شروعة، التي حترمهم اإدارة 

�شجون االحتالل منها.
واأب��رز هذه املطالب هي: اإنه��اء �شيا�شة االعتقال 
زي��ارات  ومن��ع  االنف��رادي،  والع��زل  االإداري، 
الطب��ي،  انتظامه��ا، واالإهم��ال  العائ��الت وع��دم 

وغرها من املطالب وامل�شروعة.
وقال��ت اللجن��ة االإعالمي��ة املنبثق��ة ع��ن هيئة 
االأ�ش��ر  ون��ادي  واملحرري��ن  االأ�ش��رى  �ش��وؤون 
الفل�شطيني، اإن االأ�ش��رى يدخلون �شهرهم الثاين 
�شعب��ة،  �شحي��ة  ظ��روف  و�ش��ط  االإ�ش��راب  م��ن 
حي��ث نقل الع�شرات م��ن امل�شرب��ني اإىل ما �شماها 
االحت��الل بامل�شت�شفيات املدنية، فيما نقل االأ�شر 
حاف��ظ قند���ص اإىل م�شت�شف��ى "�ش��وروكا"، بع��د 

اإ�شابته بنزيف داخلي.
ويه��دف االأ�شرى م��ن هذا االإ�ش��راب حتقيق عدد 
من املطالب االأ�شا�شية التي حترمهم اإدارة �شجون 
االحت��الل منه��ا، والتي كانوا ق��د حققوها �شابقا 
من خ��الل اخلو�ص بالعديد م��ن االإ�شرابات على 

مدار �شنوات االأ�شر.
واأ�شافت اللجنة ووفقًا لرنامج اللجنة الوطنية 
 17/5 االأربع��اء  الي��وم  اأن  االإ�ش��راب،  الإ�شن��اد 
�شي�شه��د العدي��د م��ن امل�ش��رات يف مراك��ز امل��دن، 
مب�شاركة االحت��ادات ال�شعبية والنقابات املهنية 
واالأط��ر واملوؤ�ش�ش��ات كاف��ة تنطل��ق نح��و مقرات 
االأمم املتح��دة للتجم��ع هناك ال�شاع��ة احلادية 

ع�شرة.

إضراب "الحرية والكرامة" يدخل شهره الثاني

غزة- الراأي- اأحمد اأبو غايل
و�شائله��ا  وتط��ور  التكنولوجي��ا  تط��ور  م��ع 
وا�شتخداماته��ا اأ�شب��ح هن��اك تط��ورًا يف العديد 
م��ن مناح��ي احلي��اة وط��ال ه��ذا التط��ور حت��ى 
اجلرمية ومن هنا كان��ت هناك ق�شايا املعاك�شات 
االإلكرتوني��ة وعملي��ات االبت��زاز والت�شه��ر على 

مواقع التوا�شل االجتماعي .
واأ�ش��ار رئي���ص ق�شم امل�ش��ادر الفني��ة يف املباحث 
العامة برفح النقي��ب م�شطفى العرقان اأن مهمة 
الق�ش��م تتمثل يف العمل الفني والتقني من خالل 
الفح���ص الفن��ي الأجه��زة احلا�ش��وب واالأجه��زة 
االلكرتونية خ�شو�ش��ًا ق�شايا االبتزاز من خالل 
كادر متخ�ش�ص يف جمال االت�شاالت واحلا�شوب .
ف��روع  ع��دة  عل��ى  يحت��وي  الق�ش��م  اأن  واأو�ش��ح 
وه��ي ق�ش��م اجلرائ��م الكرتونية، وق�ش��م جرائم 
،وق�ش��م  ،وق�ش��م جرائ��م االت�ش��االت  املركب��ات 

متابعة الكامرات وحمالت اجلواالت . 
واأو�ش��ح العرق��ان اأن الق�ش��م يق��وم بح��ل ق�شايا 

"جرائ��م  ت�شم��ل  الت��ي  االلكرتوني��ة  اجلرائ��م 
االبت��زاز والتهدي��د والت�شه��ر والن�ش��ب و�شرقة 
االميي��الت واحل�شاب��ات االلكرتوني��ة واخ��رتاق 

املواقع واأجهزة احلا�شوب واأخذ حمتوياتها " .
وتابع "باالإ�شافة اإىل متابعة ق�شايا االت�شاالت 
" اجل��وال والهات��ف االأر�ش��ي واالنرتنت" والتي 
اأر�ش��دة  و�شرق��ة  الهاتفي��ة  املعاك�ش��ات  ت�شم��ل 
اجل��وال و�شرق��ة الهوات��ف املحمول��ة وحتدي��د 

اخلا���ص  ب��ي  اأي  حتدي��د  طري��ق  ع��ن  مكانه��ا 
بالهاتف " .

وق��ال نقيب العرق��ان : " يتم ا�شتقب��ال ال�شكوى 
م��ن املواط��ن ع��ر النياب��ة العامة ويت��م تكليف 
مفت���ص حتقي��ق �شرط��ة املحافظ��ة الأخ��ذ اأقول 
امل�شتك��ي وعلي��ه يت��م تكلفينا م��ن قب��ل النيابة 
العام��ة ملتابعة ال�شك��وى ومن طرفن��ا يتم العمل 

على مدار ال�شاعة حلل ال�شكوى" .
واأ�ش��اف ان الق�شاي��ا لدى ق�شم امل�ش��ادر تختلف 
من عن بع�شها البع�ص وتتنوع حيث هناك ق�شايا 
)ال�ش��ب والق��ذف والت�شه��ر واالبت��زاز وانتحال 
ال�شخ�شية و�شرقة احل�شاب��ات وجرائم االأموال 
الكرتونية ويتم التعامل معها ب�شكل قانوين دون 
التعر�ص خل�شو�شية االخرين او حريتهم واأ�شار 
اىل ان الق�ش��م يتعام��ل م��ع مروج��ني اال�شاع��ات 

ومن ين�شر االأفكار املذهبية واملنحرف.
التداب��ر  اخ��ذ  �ش��رورة  عل��ى  العرق��ان  واأ�ش��ار 
الالزمة والوع��ي واالإدراك الأى ح�شابات وهمية 

يف اأثن��اء التعام��ل م��ع التكنولوجي��ا ، مبين��ًا اأن 
ن�شب��ة %76 م��ن العامل��ني يف ال�شو�شي��ال ميدي��ا 
تك��ون حتت مب��داأ التع��ارف واكر م��ن %13 من 
الأه��داف  اال�شاع��ات  برتوي��ج  يق��وم  النا�شط��ني 
�شيا�شي��ة وت�شتقب��ل ق�شم امل�ش��ادر الفنية )30( 
�شك��وى �شهريا ويتم اجن��از ما يقارب )%95( من 

الق�شايا .
ويف ختام اللقاء ق��دم العرقان ن�شيحة قائاًل : " 
اخت��ي املواطنة يف حال اأنك تعر�شت الأي عملية 
ابت��زاز عدم التعامل او اخل�شوع للمبتز والتوجه 
اىل ال�شرط��ة الن�شائي��ة يف اأ�شرع وق��ت لكي يتم 
التعام��ل مع الق�شية واإنقاذها م��ن وحل االبتزاز 

والق�شايا االأخالقية " .
ودع��ا العرق��ان املواطن��ني يف ح��ال تعر���ص اأي 
مواط��ن الأي عملية ابتزاز اأو �شب و�شتم اأو ت�شهر 
�شرط��ة  مرك��ز  الأق��رب  يتوج��ه  اأن  قر�شن��ة  اأو 
للتعامل معه وب�شكل �ش��ري ويتم حفظ املعلومات 

وحل الق�شية وتقدمي املتهم للعدالة.

المباحث الفنية ... تالحق المجرمين الكترونيًا
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غزة- الراأي
نظم ديوان الفتوى والت�شريع يومًا درا�شيًا 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة "فاتن" حول " االآثار 
املرتب��ة عل��ى اإ�ش��دار �شي��ك ب��دون ر�شيد 
وط��رق مواجهتها"، واعتب��ار ال�شيك ورقة 
وف��اء ولي���ص ائتمان��ا كما ه��و حا�شل على 

اأر�ص الواقع .
واأك��د خمت�ش��ون قانوني��ون واقت�شاديون 
عل��ى اأهمي��ة احل��د م��ن ظاه��رة ال�شيكات 
يف  ظاه��رة  اأ�شبح��ت  والت��ي  ر�شي��د  دون 
الفرتة االأخرة، حتى و�شل عدد ال�شيكات 
املرجتعة يف االأرا�ش��ي الفل�شطينية خالل 
�شي��ك  األ��ف   600 م��ا يزي��د ع��ن   2016

مرجع .
اإقام��ة  �ش��رورة  اإىل  املخت�ش��ون  ودع��ا 
حماك��م خمت�ش��ة بالق�شاي��ا االقت�شادية 
واأن يعم��ل بها خمت�شون يف كافة املجاالت 
اإ�ش��دار  لت�شهي��ل وت�شري��ع  االقت�شادي��ة، 
االأحكام، االأمر الذي من �شاأنه اأن يقلل من 
ن�شبة ارتكاب اجلنح االقت�شادية وخا�شة 

اإ�شدار �شيكات بدون ر�شيد .
رئي�ص دي��وان الفتوى والت�شري��ع امل�شت�شار 
د. عم��اد الب��از، اأو�ش��ح اأن �شلط��ة النق��د 
كان��ت  مفزع��ة"   " باإح�شائي��ة  خرج��ت 
تتح��دث ع��ن اأن ع��دد ال�شي��كات املرجعة 
يف االأرا�ش��ي الفل�شطينية جت��اوز ال� 600 
األ��ف �شي��ك بقيمة تقرتب م��ن مليار دوالر 
يف معظ��م البنوك با�شتثن��اء بنكي االإنتاج 

والوطني االإ�شالمي.
االإ�شكالي��ة   " اإن   : ل��ه  كلم��ة  يف  وق��ال 
احلقيق��ة الت��ي يج��ب اأن نق��ف عندها اأن 
ال��كل يتع��ال يف غ��زة وال�شف��ة الغربي��ة 
علىاأن ال�شيك ورق��ة وفاء، وائتمان وهذا 
الفل�شطين��ي  التج��ارة  لقان��ون  خمال��ف 
2014 املعم��ول ب��ه يف القط��اع وخمالف 

للقانون املعمول به يف ال�شفة الغربية ".
واأ�ش��اف الب��از: " اأن %99 م��ن ال�شي��كات 
يف القط��اع وال�شفة ت�شدر على اأ�شا�ص اأنها 
موؤجل��ة ولف��رتة زمنية ق�ش��رة اأو طويلة 
مما يحدث تع��ر يف التعام��الت التجارية 

على املدى الق�شر والطويل " .
وب��ني اأن الو�ش��ع االقت�ش��ادي يف القط��اع 
�شاه��م بزي��ادة ع��دد ال�شي��كات املرجعة ، 
اإال ان��ه لي�ص ال�شب��ب الرئي���ص، مت�شائاًل: 
" ه��ل قامت �شلط��ة النقد بالدور املنوط 
بها للحد م��ن هذه الظاه��رة، وهل تاأكدت 
البن��وك م��ن ق��درة عمالئه��ا عل��ى �ش��داد 

ال�شيكات التي يقومون باإ�شدارها؟" .
واأ�ش��ار الب��از اأن اإ�شدار �شي��ك بدون ر�شيد 
جنح��ة  الفل�شطين��ي  القان��ون  يف  يعت��ر 
ويرتت��ب علي��ه �شج��ن مل��دة ت�ش��ل اإىل 3 
�شن��وات مع دف��ع غرامة ت�شل ل��� 10 اآالف 
ال�شي��كات  اأث��ر  عل��ىان  م�ش��ددًا  دين��ار، 

املرجعة ال يتوقف عند املواطن وحده .
واأردف اأن : " ال�شيكات املرجعة دون ر�شيد 
اأم��ر خطر وميك��ن اأن يرتتب علي��ه انهيار 
املنظومة االقت�شادية بالكامل فياالأرا�شي 
ح��د  لو�ش��ع  ن�ش��ارع  مل  اإذا  الفل�شطيني��ة 
ملث��ل هذه احل��االت، واإال �شتك��ون ال�شيكات 

املرجعة ظاهرة لها اآثار كبرة" . 

 م��ن جهت��ه، اأو�ش��ح عمي��د كلي��ة القان��ون 
والعل��وم ال�شرطية يف جامع��ة االأمة مازن 
ن��ور الدي��ن، اأن اإ�ش��دار �شيك ب��دون ر�شيد 
جرمي��ة اأ�شيلة حتم��ل كاف��ة االأركان واأن 
التجرمي يكون على اأ�شا�ص قانون التجارة 
واأن اجلرمي��ة  2016م  ل�شن��ة  رق��م )2( 
له��ا ث��الث اأركان هي الركن امل��ادي والركن 

املعنوي وفعل اال�شدار .
وق��ال يف كلم��ة ل��ه : اإن " ال�شعودي��ة على 
الرغ��م من كر حجمه��ا واقت�شادها اإال اأن 
حج��م ال�شي��كات املرجع لديه��ا مل يتجاوز 
2600 �شي��ك مبع��دل ملي��ار ري��ال، بينما 
املرجع��ة  ال�شي��كات  حج��م  فل�شط��ني  يف 
100 عالمة  األف �شيك وهنا نر�شم   600

ا�شتفهام حول اأ�شبابهذا التفاوت" .
واأك��د نور الدي��ن علىاأهمية اأن من يقرتف 
جرمية ال�شي��ك دون ر�شيد عن �شو نية اأال 
يت��م اإخالء �شبيله، داعيًا اإىل اأن يتم تلقي 
البالغ��ات وال�شكاوى حول ه��ذه اجلرمية 

من ماأموري ال�شبط الق�شائي.
املخت�ش��ة  املحاك��م  تق��وم  اأن  واأو�ش��ى 
بالف�ش��ل يف الإ�ش��دار قراراته��ا حول هذه 
امت��د  واأن كلم��ا  باأ�ش��رع وق��ت،  اجلرمي��ة 
الوق��ت يف الف�ش��ل يف ه��ذه الق�شاي��ا كلم��ا 
مات��ت ال�شيا�ش��ة العقابية لل��رد على هذه 
اإل��زام  اأهمي��ة  عل��ى  موؤك��دًا  اجلرمي��ة، 
البن��وك بعدم اإ�شدار �شي��كات الأي �شخ�ص 
االأم��ر ال��ذي م��ن �شان��ه التقلي��ل م��ن هذه 

اجلرمية.
كم��ا اأك��د د. ماه��ر احل��ويل عمي��د �شئ��ون 
الطلب��ة باجلامع��ة اال�شالمي��ة اأن ال�شيك 
يعت��ر ن��وع م��ن اأن��واع توثيق الدي��ون واأن 

ال�شيك له حكم النقود.
كم��ا ب��ني اأن��ه يج��وز اإ�ش��دار �شي��ك ب��دون 
تاري��خ  يف  باأدائ��ه  ملت��زم  كان  اإذا  ر�شي��د 
ا�شتحقاق��ه، اأما اإ�ش��دار �شيك بدون ر�شيد 
م��ن ط��رف ال�شاحب وه��و عازم عل��ى عدم 
تغطي��ة ال�شي��ك يف موع��د ا�شتحقاقه فهو 
اإخ��الف  ب��اب  يف  ويدخ��ل  �شرع��ًا  حم��رم 

الوعد.
الت�شوي��ات  من�ش��ق  اأو�ش��ح  جهته��ا  م��ن 
الر�شائية يف �شلطة النقد غادة اأبوعويلي 

اأن م الب��دء بنظ��ام جدي��د لتنظي��م عم��ل 
كاف��ة العم��الء يف القط��اع امل�ش��ريف من��ذ 
2010، الفت��ة اإىل اأن هذا النظام يهدف 
املع��ادة  ال�شي��كات  خط��ر  م��ن  احل��د  اإىل 

علىاالقت�شاد املحلي.
وقال��ت يف كلم��ة له��ا : اإن " �شلط��ة النق��د 
عملة من خالل ه��ذا النظام على ت�شنيف 
العم��الء يف البنوك م��ن A حتى E ح�شب 
ع��دد ال�شي��كات املرجع��ة عن��د كل عميل، 
واله��دف م��ن ذل��ك تعزي��ز مكان��ة ال�شيك 
واحل��د من املخاطر امل�شرفية الناجتة عن 

اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شيكات" .
واأ�شاف��ت اأبو عويلي:" كم��ا يهدف النظام 
ال�شي��كات  وقيم��ة  حج��م  خف���ص  اإىل 
وتعزي��ز  الر�شي��د  كفاي��ة  لع��دم  املع��ادة 
احلرك��ة اال�شتثماري��ة واأثره��ا االإيجابي 
عل��ى االقت�ش��اد الوطن��ي، باالإ�شاف��ة اإىل 
م�شاع��دة امل�شارف يف اتخ��اذ قرار التعامل 
م��ع العمي��ل بن��اء عل��ى البيان��ات املتوفرة 

علىالنظام االآيل ل�شلطة النقد .

608 آالف شيك
وبينت اأن عدد ال�شيكات املعادة خالل عام 
2016 و�ش��ل اإىل 608 اآالف �شي��ك، كان 
منه��ا 534 األ��ف �شيك ب�شبب ع��دم كفاية 
الر�شي��د اأن ن�شب��ة %88 وكان��ت بقيم��ة 

. دوالر  مليون   719
وح��ول اإج��راءات �شلط��ة النق��د للحد من 
ظاه��رة ال�شيكات املعادة، اأفادت اأبوعويلي 
اأن هناك اإجراءات متخذة ملعاجلة ظاهرة 

ال�شيكات املعادة لعدم كفاية الر�شيد .
العم��ل  اأوقف��ت  النق��د  اأن �شلط��ة  وذك��رت 
الأغرا���ص  اخلطي��ة  العم��الء  باإق��رارات 
اإج��راء الت�شوي��ة الر�شائي��ة وا�شتبداله��ا 
بت�شريح م�شف��وع بالق�شم �شادر عن اجلهات 
القانونية، كما �شددت يف التعامل باإيجابية 
م��ع طلبات ت�شوي��ة العم��الء امل�شنفني على 

نظام ال�شيكات طويلة االأمد .
واأردف��ت اأب��و عويل��ي": " اأم��ا االإجراءات 
املتوق��ع تنفيذها فهي تعديل معاير اأ�ش�ص 
الت�شني��ف الت��ي تخف���ص ع��دد ال�شي��كات 
ه��ذا  اإن  حي��ث  للت�شني��ف،  اخلا�شع��ة 

االإج��راء م��ن �شاأن��ه اأن يح��د م��ن التعامل 
مع العمالء الذي��ن يعاد على ح�شاباتهم 3 

�شيكات فاأكر" .
الف��رتة  اإلغ��اء  �شيت��م  اأن��ه  اإىل  واأ�ش��ارت 
الزمني��ة املح��ددة ب��� )3( �شه��ور املعتمدة 
على نظام ال�شيكات، باالإ�شافة اإىل تعديل 
قان��ون امل�ش��ارف ملن��ح ال�شالحي��ات لكافة 
جه��ات االإقرا���ص لال�شتعالم ع��ن �شاحبي 
ال�شي��كات جله��ات االإقرا���ص لغاي��ات فتح 

ت�شهيالت م�شرفية .
دور البنوك

م��ن جهت��ه، اأكد امل�شت�ش��ار القان��وين لبنك 
فل�شط��ني خمي�ص ع�شف��ور اأن البنوك دورًا 
رئي�ش��ا وجوهريا ل�شبط، تقلي��ل ال�شيكات 
املرجع��ة يف االأرا�ش��ي الفل�شطينية، حيث 
باإمكانه��ا القي��ام بدرا�ش��ة كامل��ة و�شاملة 
لعمالئه��ا وح�شاباتهم ملعرفة قدرتهم على 
االإيف��اء بالتزاماتهم وبالتايل التقليل من 

ال�شيكات املعادة .
واأو�ش��ح يف كلمة له، اأن بنك فل�شطني يقوم 
بعم��ل بدرا�ش��ة حل�ش��اب العمي��ل وقدرته 
على �شداد ال�شي��كات ب�شكل كامل، وهذا ما 
اأدى اإىل تراجع يف عدد ال�شيكات املرجعة 
و�ش��دد ع�شف��ور عل��ى  فل�شط��ني،  بن��ك  يف 
�ش��رورة مراجع��ة البن��وك الفل�شطيني��ة 
يف تعامالته��ا م��ع العم��الء والعم��ل عل��ى 
درا�ش��ة اأو�شاعهم املالية عل��ى مدار العام، 
مطالب��ًا �شلط��ة النق��د بت�شني��ف البن��وك 
الفل�شطيني��ة ح�ش��ب ال�شي��كات املرجتع��ة 
وتو�شي��ح اأي البنوك كان��ت االأف�شل واأيها 

االأ�شواأ .
قان��ون  يف  النظ��ر  باإع��ادة  طال��ب  كم��ا 
يفر���ص  وال��ذي   2014 لع��ام  التج��ارة 
علىكل م��ن يوقع �شيكا دون ر�شيد احلب�ص 
لث��الث �شن��وات وغرام��ة 10 اآالف دين��ار، 
واالكتف��اء بفر���ص الغرام��ة م��ا اتاح��ة 
الفر�شة لل�شخ�ص بتي�شر اأموره و�شداد ما 

عليه وهو خارج ال�شجن .
اإن الي��وم الدرا�ش��ي خ��رج مبجموع��ة م��ن 
قي��ام  ب�ش��رورة  متثل��ت  وق��د  التو�شي��ات 
�شلط��ة النق��د بالتعمي��م عل��ى كل البنوك 
ب��اأن ال�شي��ك واج��ب الوفاء ل��دى االطالع 

واإل��زام البن��وك ب�شرف ال�شي��ك يف احلال 
حت��ى ل��و كان ل��ه تاري��خ موؤج��ل معاقب��ة 

ومعاقبة البنك القيد ملتزم بذلك. 
كم��ا اأو�شح��ت الور�ش��ة ب�ش��رورة اإج��راء 
تعديل على قانون التج��ارة ال �شيما املادة 
ب��دون  ال�شي��ك  عقوب��ة  وجع��ل   )566(
ر�شي��د احلب���ص م��دة ال تقل ع��ن �شنة وال 

تزيد عن ثالث �شنوات .
ودع��ي القائم��ني عل��ي الور�ش��ة امل�شتفي��د 
ال��ذي ي�شتل��م ال�شي��ك م��ن ال�شاح��ب وه��و 
يعل��م ب��اأن لي���ص ل��ه ر�شي��د عن��د اإن�شائ��ه 
يكون �شريكًا يف جرمية اإ�شدار �شيك بدون 

ر�شيد مع ال�شاحب.
وطالب��ت ب�ش��رورة امتن��اع النياب��ة من��ح 
اآج��ال لل�شاح��ب لدف��ع قيم��ة ال�شي��ك بل 
القانوني��ة  االإج��راءات  اتخ��اذ  عليه��ا 
 ، اجلناي��ة  الدع��وى  لتحوي��ل  الالزم��ة 
واعتب��ار ال�شي��كات املوؤجل��ة التاري��خ ه��ي 

�شيكات بدون ر�شيد .
ودع��ا امل�شاركني ايل �شرورة اإلزام الق�شاء 
يف  عليه��ا  املن�شو���ص  العقوب��ة  بتوقي��ع 
قان��ون التج��ارة اخلا�ش��ة باإ�ش��دار �شي��ك 
ب��دون ر�شي��د، و�شرع��ة الب��ث يف الق�شايا 
وعدم تاأجيله��ا، واعتبار ال�شيكات املوؤجلة 

التاريخ هي �شيكات بدون ر�شيد .
وطالبت امل�شاركني باإل��زام اجلهاز امل�شريف 
بالقيام ب��دورة يف التمويل ال�شليم ووجود 
اآلي��ات لتنظيم عمليات االئتمان وتن�شيط 
حج��م  حتدي��د  يج��ب  حي��ث  االأ�ش��واق، 
ال�شي��كات(  م�ش��ري   ( للتج��ار  ائتم��اين 
التاج��ر  تع��ذر  م��ا  اإذا  �شداده��ا  و�شم��ان 
ال�ش��داد وفق��ًا ل�شمان��ات مب�شط��ة ت�شم��ن 
للبنك الرجوع اإليها يف حالة عدم ال�شداد 
حتقيقًا لالن�شب��اط واال�شتقرار يف ال�شوق 

.
ودع��ا امل�شاركني ايل ع��دم تو�شع البنك يف 
�ش��رف دفات��ر �شي��كات اإال بع��د التاأكد من 
العمي��ل وقدرته املالية .و التزام امل�شارف 
النق��د  �شلط��ة  ع��ن  ال�ش��ادرة  بالق��رارات 
الت��ي حت��دد �شواب��ط وتعليم��ات التعامل 

بالقائمة ال�شوداء .
واأكد امل�شاركني عل��ي �شرورة زيادة الوعي 
القان��وين للتعري��ف بال�شي��كات واأهميته��ا 
وكذل��ك  االقت�ش��ادي  املج��ال  يف  ودوره��ا 
تعزيز الوع��ي الديني باأن اإ�ش��دار ال�شيك 

بدون ر�شيد ب�شوء نية حمرم �شرعًا .
وطال��ب امل�شارك��ني ب�ش��رورة ان اأن يك��ون 
باالأعم��ال  خمت�ش��ة  حماك��م  هن��اك 
التجاري��ة م��ن ق�ش��اة خمت�شني مم��ا يوفر 
قي��ام  �ش��رورة  وكذل��ك  والوق��ت،  اجله��د 
الق�ش��اء مثب��ت اأحكام��ه يف حال��ه احلكم 
بوقف تنفيذ العقوبة يف جرمية ال�شيكات 

بدون ر�شيد .
تخفي���ص  ب�ش��رورة  امل�شارك��ني  وطال��ب 
الر�ش��وم املفرو�ش��ة م��ن البن��وك و�شلط��ة 

النقد على ال�شيكات املرجتعة.
ويف نهاية اليوم الدرا�شي وعد امل�شت�شار د. 
عماد الباز رئي�ص ديوان الفتوى والت�شريع 
بالعم��ل مع جميع اجلهات املخت�شة لالأخذ 

بهذه التو�شيات وتنفيذها.

ديوان الفتوى ينظم يوما دراسيا
 لمناقشة أثار إصدار الشيكات بدون رصيد
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 44 ع(  )ه���،  العمي��ل  اعرتاف��ات  ويف 
عام��ًا، ال��ذي ُكل��ف م��ن قب��ل �شب��اط 
خماب��رات االحت��الل مبه��ام ت�شوي��ر 
م�ش��رح اجلرمي��ة وحتدي��د تفا�شيل��ه، 
مبخاب��رات  العمي��ل  ارتب��ط  فق��د 
االحت��الل خ��الل حماول��ة احل�ش��ول 
اخل��ط  داخ��ل  للعم��ل  ت�شري��ح  عل��ى 
وحت��ى  1998م  ع��ام  من��ذ  االأخ�ش��ر 
اعتقال��ه من قبل جهاز االأمن الداخلي 

بتاريخ 254/2017.
وخ��الل تل��ك الف��رتة تعام��ل العمي��ل 
)ه���، ع( مع عدد م��ن �شباط خمابرات 
االحت��الل، من �شمنهم اأبو رائد، بالل، 
واآخره��م  خ�ش��ر،  �شليم��ان،  زي��دان، 
ال�شابط �شعيد، حي��ث مت تكليفه بهام 
عدي��دة منه��ا ت�شوي��ر اأماك��ن ومواقع 
للمقاوم��ة، اإىل جان��ب متابع��ة ق��ادة 
وعنا�شر املقاوم��ة وحتركاتهم، ومنهم 
ال�شهي��د ال�شي��خ اأحمد يا�ش��ني، ال�شهيد 
خالد الدحدوح، ال�شهيد م�شعود عياد، 
ال�شهي��د رائ��د فنون��ة، وال�شهيد حممد 

الهم�ص.
وح��ول جرمي��ة اغتيال ال�شهي��د فقها، 
اع��رتف العمي��ل )ه���، ع( اأن��ه – وقبل 
ثماني��ة اأ�شه��ر م��ن تنفي��ذ اجلرمية – 
مت تكليف��ه بجم��ع معلوم��ات ع��ن عدد 
من االأ�ش��رى املحررين يف �شفقة "وفاء 
االأح��رار"، وم��ن بينه��م ال�شهي��د مازن 
فقها، كم��ا مت تكليفه بت�شوير البناية 
ال�شكنية التي يقطن فيها ال�شهيد فقها 
بالق��رب م�شت�شف��ى القد���ص يف منطقة 

تل الهوا غرب مدينة غزة.
وق��ال )ه���، ع(: "توجه��ُت بالدراج��ة 
الناري��ة اإىل م��كان البناي��ة، واأجريت 
م�شح��ًا ملنطقة العمارة وم��ا حولها عن 
طري��ق ت�شويره��ا بالهات��ف املحمول، 
اإىل  مبا�ش��رة  ال�ش��ور  ير�ش��ل  وال��ذي 
�شب��اط خمابرات االحت��الل"، م�شيفًا 
اأن��ه مت تكليفه بتحدي��د االأماكن التي 
يوجد فيها كامرات مراقبة يف حميط 

املنطقة.
كم��ا يوؤك��د العميل االآخر وه��و )ع، ن( 
38 عام��ًا، وال��ذي ارتب��ط مبخابرات 
االحت��الل من��ذ ع��ام 2010 من خالل 
�شفره لل�شفة الغربية، اأنه مت ا�شتغالل 
مبخاب��رات  وربط��ه  لل�شف��ر  حاجت��ه 
االحتالل عن طريق انتحال �شخ�شية 
موظف��ي حق��وق االإن�ش��ان، م��ا ا�شطره 
للموافق��ة والعمل مع ع��دد من �شباط 
�شعي��د  ال�شاب��ط  منه��م  االحت��الل، 

وال�شابط بالل.
بح�ش��ب   – ارتباط��ه  ف��رتة  وخ��الل 
اع��رتاف العمي��ل )ع، ن( – ُطل��ب من��ه 

حتديد مواقع ومقرات املقاومة واأماكن 
اإطالق ال�شواريخ ومطليقها، اإىل جانب 
وحتدي��د  املقاوم��ة  عنا�ش��ر  مراقب��ة 
نق��اط رباطه��م، وه��و مت بالفعل وعلى 
اإث��ره مت ا�شته��داف مقاوم��ني ومواق��ع 

املقاومة.
منت�ش��ف  من��ذ  اأن��ه  ن(  )ع،  وك�ش��ف 
ع��ام 2016، طل��ب �شاب��ط خماب��رات 
االحت��الل )ب��الل( منه الرتكي��ز على 
منطقة تل اله��وا يف املراقبة والر�شد، 
الغرابل��ي )الت��ي  وبالتحدي��د عم��ارة 
يقط��ن فيها ال�شهيد م��ازن فقها(، حيث 
ق��ّدم معلوم��ات مف�شل��ة ع��ن العم��ارة 
ومداخلها وخمارجها وطبيعة املنطقة 

حولها.
واأ�ش��ار اإىل اأن��ه �شافر لل�شف��ة الغربية 
املحتل��ة يف بداي��ة ع��ام 2017 حي��ث 
اأجرى �شابط املخابرات له خالل هذه 
الفرتة "دورة تدريبية لقيادة املركبة 
للتاأك��د م��ن قدرت��ه يف ال�شيط��رة على 

ال�شيارة" ثم عاد لغزة يف �شهر يناير.
ب��الل  ال�شاب��ط  من��ي  "طل��ب  واأ�ش��اف 
حتدي��د االأماك��ن الت��ي ت�شتم��ل عل��ى 
كام��رات للمح��الت وال�ش��ركات يف ت��ل 
اله��وى فتحرك��ت ب�شيارت��ي يف املنطقة 
لر�شد املحالت وحددت له اأماكن وجود 
الكام��رات للمطاعم واملحالت و�شورت 

املنطقة واأر�شلت له الت�شوير".

المنفذ المباشر
اأم��ا املنف��ذ املبا�شر جلرمي��ة االغتيال، 

38 عام��ًا، وه��و  )اأ، ل(  العمي��ل  وه��و 
ع�شك��ري مف�ش��ول م��ن اخلدم��ة، فق��د 
ارتب��ط مبخابرات االحت��الل منذ عام 
حت��ت  مع��ه  توا�شل��وا  حي��ث   ،2004
غط��اء اأف��راد من اجلماع��ات املت�شددة 
تعرف عليه اأنه من النا�ص املحبة لغزة 

واملقاومة وحُتب فل�شطني.
واأ�شاف "بداأ ه��ذا ال�شخ�ص يتكلم معه 
اأنه من اأ�شحاب الفكر املت�شدد واأنه من 
النا���ص املحب��ة للجهاد وب��داأ ُير�شل يل 
اأموال على تكوين جمموعات واحتواء 
اأ�شح��اب الفك��ر املت�ش��دد وتوجيهي يف 

عمليات قتل وعمليات تفجر".
ولفت العميل )اأ.ل( اإىل اأن �شخ�ص من 
اخل��ارج توا�شل معه قب��ل احلرب على 

غزة عام 2014
وربط��ه ب�شخ�ص اآخر ا�شم��ه اأبو العبد 

تبني اأنه �شابط خمابرات اإ�شرائيلي.
اأب��و العب��د  " اأ�شب��ح ال�شاب��ط  وتاب��ع 
يطل��ب مني معلومات عن مراكز �شرطة 
ومواق��ع ع�شكري��ة ومواق��ع حكومي��ة 
ووكلني باآخر مهمة هي اغتيال ال�شهيد 

مازن فقهاء".
واأو�ش��ح اأنه "قبل اغتيال ال�شهيد مازن 
فقها باأ�شب��وع توا�شل معي ال�شابط اأبو 
العب��د وطل��ب مني التوج��ه ملنطقة تل 
اله��وى بجوار منزل ال�شهيد وطلب مني 

ر�شد املنطقة وم�شح كامل لها.
وم�ش��ى يق��ول "رن عل��ي ال�شاب��ط قبل 
ي��وم  وذل��ك  فقه��ا  ال�شهي��د  اغتي��ال 
اخلمي���ص ع�ش��رًا وطل��ب من��ي التوجه 
للمنطق��ة واإجراء م�شح لها من �شيارات 

حكومية ورجال اأمن".
املخاب��رات  �شاب��ط  اأن  اإىل  ولف��ت 
االإ�شرائيلي قال ل��ه بعد انتهاء عملية 
الر�ش��د "ال تتحرك م��ن منزلك خليك 

على جاهزية قلته له حا�شر".

تفاصيل الجريمة
يف مت��ام ال�شاعة الثاني��ة ظهرًا من يوم 
اخلمي���ص املوافق 23 مار���ص 2017 - 
قبل وقوع اجلرمية بيوم واحد فقط - 
�شهدت �شماء مدينة غزة حتليقًا مكثفًا 
ل� 18 طائرة ا�شتطالع مع الرتكيز على 

منطقة تل الهوى جنوب املدينة.
و�شمل��ت تل��ك الطائ��رات "طائ��رة م��ن 
ط��راز كوكي��ا وه��ي طائ��رات ماأهول��ة 
باأطق��م ا�شتخباري��ة" وطائرة اأوربيرت 
العمليات  3 ت�شتخ��دم يف  واأوربي��رت   1
ارتفاع��ات  عل��ى  وحُتل��ق  اخلا�ش��ة 

منخف�شة.
ويف مت��ام ال�شاع��ة الثاني��ة وخم�ش��ني 
دقيق��ة من ي��وم اجلمع��ة 3-24 - يوم 
تنفيذ جرمية االغتيال - �شهدت �شماء 
مدينة غزة حتليقًا مكثفًا ل�18 طائرة 
ا�شتط��الع مع الرتكيز عل��ى منطقة تل 
اله��وى، �شملت تلك الطائ��رات "طائرة 
م��ن طراز كوكيا وه��ي طائرات ماأهولة 
باأطق��م ا�شتخباري��ة" وطائرة اأوربيرت 
العمليات  3 ت�شتخ��دم يف  واأوربي��رت   1
ارتفاع��ات  عل��ى  وحُتل��ق  اخلا�ش��ة 

منخف�شة.
وقال القاتل املبا�شر امل�شارك يف عملية 

اغتي��ال ال�شهي��د فقه��ا "توا�ش��ل مع��ي 
�شابط املخابرات ي��وم اجلمعة مغربًا 
وطل��ب مني التوج��ه ملنطقة تل الهوى 
بغزة يف حمي��ط م�شت�شف��ى القد�ص .. 
كان��ت �شماعة الهات��ف يف اأذين دخلت 

ال�شارع عند منزل ال�شهيد فقها".
واأ�ش��ار اإىل اأن �شاب��ط املخاب��رات قال 
ال�شهي��د  �شي��ارة  دخ��ول  "حلظ��ة  ل��ه 
الك��راج اتبع��ه ونف��ذ العملي��ة داخ��ل 
الك��راج واأطل��ق عليه النار عل��ى راأ�شه 

و�شدره بحيث جُتهز عليه".
ومع��ي  ب�شرع��ة  "حترك��ت  وتاب��ع 
امل�شد�ص ونزلت �شيارة ال�شهيد وتبعته 
مبا�ش��رة فوقفت عل��ى ال�شباك وقمت 
بالط��رق عل��ى �شب��اك ال�شي��ارة ففت��ح 
ال�شهي��د ن�ش��ف ال�شب��اك فاعتقد اأنني 
اأطل��ب من��ه م�شاع��دة وقب��ل اأن يب��داأ 
ب��اأي كلم��ة اأطلق��ت علي��ه م��ن خم���ص 
ل�ش��ت ر�شا�شات يف ال�ش��در ويف الراأ�ص 
وان�شحبت م��ن الطريق الت��ي اأر�شدين 

لها �شابط املخابرات".
واأظهرت ت�شجي��الت كامرات املراقبة 
حلظة ان�شحاب منفذ عملية االغتيال 
املتخاب��ر  "اأ.ل" وات�شح��اب  املتخاب��ر 
"ع.ن" عن�ش��ر ر�شد وتاأمني من اجلهة 

الغربية مل�شرح اجلرمية.

وهم وندم
اأق��ر  املرئ��ي،  االإ�ش��دار  خت��ام  ويف 
املتخاب��ر "ه.ع" : "اأق��ول يف  النهاي��ة 
اأنا ن��ادم وقد اأخط��اأت مفرو���ص اأ�شلم 
نف�شي جلهاز االأم��ن الداخلي قبل هذه 
الف��رتة واأن�شح كل �شخ���ص متعاون مع 

االحتالل اأن يعود لربه".
اأم��ا املتخابر "ع.ن" اأح��د امل�شاركني يف 
جرمية االغتي��ال فق��ال "كان �شباط 
املخاب��رات يقول��ون اأن��ت بالن�شبة لنا 
�ش��يء كوي���ص اأن��ت احلاج��ة الوحيدة 
ايل اأنا م�شتحيل اأفرط فيها اأمنك اأهم 

�شيء �شالمتك".
واأ�شار اإىل اأن �شب��اط املخابرات كانوا 
ي�شع��ر املتع��اون مع��ه "اأن��ه ويل اأمرك 
يخ��اف علي��ك، كل هذا وه��م ي�شورون 
ل��ك الن��ار ورد لك��ن تب��ني اأن كل ه��ذا 

وهم".
يف ح��ني، ق��ال القات��ل املبا�ش��ر "اأ . ل" 
: "ال�شاب��ط اأب��و العب��د وال�شابط اأبو 
يل  يقول��ون  دائم��ًا  كان��وا  اإيل  رائ��د 
احن��ا حنوفر لك �شالمت��ك واأهم �شيء 
اأمن��ك و�شالمت��ك هذا كل��ه وهم وكذب 
وين اأمن��ي و�شالمتي واأن��ا موجود االآن 
بو�شل لهم ر�شالة قاعد من جهاز االأمن 

الداخلي".

الداخلية تنشر: 
اعترافات العمالء المشاركين في جريمة اغتيال "فقها"

غزة- الراأي
واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  ن�ش��رت 
ت�شم��ن  مرئي��ًا  اإ�ش��دارًا  الوطن��ي، 
تفا�شي��ل ومالب�شات جرمي��ة اغتيال 
االأ�ش��ر املحرر م��ازن فقه��ا، التي متت 
بتاري��خ الراب��ع والع�شري��ن م��ن �شه��ر 

اأجه��زة  بتخطي��ط  املا�ش��ي،  مار���ص 
االإ�شرائيل��ي  االحت��الل  خماب��رات 
االأر���ص.   عل��ى  عمالئ��ه  وتنفي��ذ 
واأظه��ر االإ�ش��دار – الذي حم��ل ا�شم 
اعرتاف��ات   –  )45 ال�شيف��رة  )ف��ك 
بال�ش��وت وال�ش��ورة للمنف��ذ املبا�ش��ر 

جلرمية االغتيال، والذي اأطلق النار 
عل��ى ال�شهي��د فقه��ا من م�شد���ص كامت 
اعرتاف��ات  اإىل  باالإ�شاف��ة  لل�ش��وت، 
عميل��ني اآخرين كان لهم��ا دور اأ�شا�شي 
يف عملي��ة االغتيال من خالل الر�شد 

واملتابعة والت�شوير مل�شرح اجلرمية.
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الحبس 5 سنوات 
لمدانين بحيازة 

مواد مخدرة
غزة- الراأي

اأ�ش��درت حمكمة بداية غزة اليوم، حكًما 
باحلب�ص 5 �شنوات وغرامة مالية 2000 
دين��ار اأردين اأو احلب�ص مدة 6 �شهور بحق 
مواطنني اأدينا بتهمة حيازة مواد خمدرة 

بق�شد التعاطي خالفًا ملواد القانون.
واأدانت هيئة اجلنايات اخلطرة  املدانني 
بالتهم��ة امل�شندة اإليهم يف الئحة االتهام، 
)ر/ج(  امل��دان  مبعاقب��ة  حكم��ت  حي��ث 
باحلب�ص 5 �شنوات وغرامة مالية 2000 
دين��ار اأردين حليازته11 حبة ترمادول، 
علم��ًا باأن م��ن اأ�شحاب ال�شواب��ق وعليه 3 

ق�شايا خمدرات.
والث��اين )ع/ع( بنف���ص احلك��م  حليازته 
حب��ة ون�ش��ف وهو م��ن اأ�شح��اب ال�شوابق 

وعليه 6 ق�شايا خمدرات.

غزة- الراأي
�شه��َد قط��اع غ��زة، خ��الل �شه��ر اأبريل/ني�ش��ان 
املا�ش��ي 3 اأالف و602 مول��ودًا جدي��دًا، مبعدل 
�شجل��ت مكاتب  باملقاب��ل  120 مول��ودًا يومي��ًا، 
االأح��وال املدني��ة 296حال��ة تبلي��غ ع��ن وفاة 
خ��الل ال�شه��ر ذات��ه، بواق��ع 10 ح��االت وف��اة 

يوميًا.
واأظه��رت اإح�شائية �شادرة ع��ن االإدارة العامة 
لالأح��وال املدني��ة ب��وزارة الداخلي��ة اأن 51% 
م��ن مواليد اأبري��ل ذكور، بواق��ع 1820 مولودا 
 1782 بواق��ع  اإن��اث   49% مقاب��ل  جدي��ًدا، 

مولوًدا.
املدني��ة مبديري��ة  االأح��وال  مكات��ب  واأ�ش��ارت 
داخلي��ة غ��زة اإىل اأنه��ا �شجل��ت خ��الل اأبري��ل 
��ل  �شجَّ فيم��ا  جدي��دًا؛  1302مول��ودًا  املا�ش��ي 
مكتبي داخلي��ة خانيون�ص 739مولودًا، يف حني 
�شجل��ت مكات��ب داخلي��ة ال�شم��ال خ��الل ال�شهر 
ذات��ه 632مول��ودًا، ومكات��ب االأح��وال املدنية 
بداخلي��ة الو�شط��ى 490مولودًا، كم��ا و�شجلت 
االأح��وال املدني��ة مبديرية داخلي��ة رفح 439 

مواليد ُجدد.
اإىل ذل��ك، اأفادت االأح��وال املدني��ة اأن مكاتبها 
يف حمافظ��ات قط��اع غ��زة �شجل��ت 296حال��ة 
وفاة خ��الل اأبري��ل املا�ش��ي، بواق��ع 10حاالت 
وفاة يوميًا، مو�شح��ًة االإح�شائية اأن %57 من 
وفي��ات اأبري��ل ذك��ور، بواقع 168 حال��ة وفاة، 

مقابل %43 اإناث بواقع 128 حالة وفاة.
ووفق��ًا لتقري��ر االأح��وال املدنية و�ش��ل مكاتب 
ع��ن  تبلي��غ   117 غ��زة  مبحافظ��ة  الداخلي��ة 
حاالت وفاة؛ يف حني �شجلت االأحوال املدنية يف 

حمافظة خانيون�ص53 اإ�شعار تبليغ عن وفاة.
املدني��ة  االأح��وال  مكات��ب  ل��ت  �شَجّ بدوره��ا، 
باملحافظ��ة الو�شطى 41 تبليغ عن وفيات؛ فيما 
و�شل��ت مكات��ب الداخلية يف حمافظ��ة ال�شمال 
48 تبليغ وفيات، يف حني �شجل مكتب االأحوال 
املدني��ة مبحافظ��ة رف��ح 37 تبلي��غ ع��ن حال��ة 
وف��اة.  م��ن اجلدي��ر ذك��ره اأن قطاع غ��زة، �شهَد 
خ��الل �شهر مار���ص/اآذار املا�ش��ي 3 اأالف و850 
مول��ودًا جدي��دًا، مقاب��ل 278 حال��ة تبليغ عن 

وفاة.

غزة: 3602 مولود جديد
 و 296 حالة وفاة خالل أبريل

غزة- الراأي
قالت وزارة ال�شحة يف غزة اإن اخلدمات ال�شحية 
ت�شه��د مرحل��ة ع�شيبة ج��راء الرتاج��ع اخلطر 
يف مقوماته��ا االأ�شا�شية من االأدوي��ة وامل�شتهلكات 

الطبية وحليب االأطفال والوقود.
وذكر الناطق با�ش��م وزارة ال�شحة اأ�شرف القدرة 
يف ت�شري��ح لوكال��ة "ال��راأي" ، اأن 175 �شنفا من 
ر�شيده��ا  اأ�شب��ح  الطبي��ة  وامل�شته��الت  االأدوي��ة 
االأ�شا�شي��ة  االأدوي��ة  م��ن   35% وغي��اب  �شف��ر، 
والتخ�ش�شي��ة ال �شيما %90 من اأدوية ال�شرطان 

و%40 من امل�شتهلكات الطبية الهامة.
واأكد الق��درة اأن جممل اخلدمات ال�شحية تعاين 
نق�شا حادا يف االأر�شدة الدوائية، ما و�شع العديد 
من املر�شى خا�شة مر�شى ال�شرطان والدم والكلى 
والقل��ب، يف حال��ة هو���ص وخ��وف حقيق��ي عل��ى 
م�شتقب��ل حياته��م التي تعتمد على اأن��واع خا�شة 

من االأدوية.
وح��ذر من اأن ا�شتمرار ه��ذه االأزمة اخلانقة التي 
مت��ر به��ا وزارة ال�شح��ة، �شي�ش��ع اآالف املر�شى يف 
خط��ر حقيق��ي، مطالب��ا كاف��ة اجله��ات املحلي��ة 
واالإقليمي��ة والدولي��ة التح��رك العاج��ل الإنقاذ 
القط��اع ال�شح��ي وحماية املنظوم��ة ال�شحية من 
خط��ر االنهيار والتي ترتب�ص بها االأزمات املركبة 

من كل جانب.
 وحّم��ل القدرة اجلمي��ع م�شوؤولي��ة ا�شتمرار هذه 
الو�ش��ع ال��ذي ال يحتم��ل وال��ذي ت�شه��ده كاف��ة 
امل�شت�شفي��ات واملراك��ز ال�شحي��ة، الت��ي اأ�شبح��ت 
عاجزة ب�ش��كل كبر عن تقدمي اخلدمة ال�شحية 
املر�ش��ى يف قط��اع غ��زة،  م��ن  للعدي��د  املطلوب��ة 
ب�شب��ب احل�شار وال�شيا�شي��ات املمنهجة �شد قطاع 
غ��زة ال��ذي يتعر���ص لقر�شنة حقيقي��ة للحقوق 

العالجية.
كما حذر من نفاذ منحة الوقود الدولية االأخرة، 
لت�شغيل املولدات الكهربائي��ة، وا�شتنزاف كميات 
كب��رة منه��ا، ج��راء انقط��اع الكهرب��اء ل�شاع��ات 
طويل��ة ت�ش��ل يف بع���ص االأحي��ان ل��� 18 �شاع��ة 
يومي��ا.  ودع��ا الق��درة جمي��ع اجله��ات املحلي��ة 
واالقليمي��ة والدولي��ة بالتح��رك العاجل لدعم 
احتياج��ات املر�ش��ى يف قط��اع غ��زة م��ن االدوية 

وامل�شتهلكات الطبية والوقود.
اأن  له��ا،  �شاب��ق  بي��ان  ال�شح��ة يف  وزارة  وذك��رت 
انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي يوؤث��ر عل��ى نح��و 40 
لل��والدة  غرف��ة عملي��ات، و11 غرف��ة عملي��ات 
ملر�ش��ى  دم  غ�شي��ل  جه��از  و117  القي�شري��ة، 
الف�ش��ل الكلوي، يتوجه له��ا 650 مري�شًا 3 مرات 

اأ�شبوعيًا.

الصحة: خدماتنا تشهد مرحلة 
عصيبة وحياة المرضى في خطر


