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للعام الثالث .. غزة ُتحرم من تأدية مناسك العمرة
غزة - الراأي - اآالء النمر

التوقع��ات بالف�س��ل ت�س��بق تل��ك الت��ي حتم��ل االأمل امل�س��تحيل، 
هك��ذا يتهافت الف�سل على ق�سي��ة تاأدية الغزيني ملنا�سك العمرة 
الإبقائه��م قي��د احل�سار املطب��ق على قطاع غزة قب��ل ما زيد عن 
اأح��د ع�س��ر عامًا، فال اتف��اق يف الع��امل ي�ساوي االتف��اق املجمع 

عليه يف اإبقاء مليوين فل�سطيني داخل اأكرب قف�ص يف العامل.
ال موا�س��م الأداء منا�س��ك العم��رة يف قط��اع غ��زة من��ذ ثالث��ة 
�سن��وات �سابقة، ف�سال عن حرمانها خ��الل اأحد اأعوامها من اأداء 
منا�س��ك احلج ذاته دون دول الع��امل اأجمع، وذلك يعود ل�سيا�سة 

احل�س��ار الت��ي ال ميكن الأحد من دول الع��امل جتازوها وخمالفة 
ري��ن دون االلتف��ات للو�سع االإن�ساين ولل�س��ور االإن�سانية  املحا�سِ

داخل القطاع.
اإقب��ال �سهر رم�سان املبارك مل ي�سفع للحاج��ة "اأم حممد ن�سار" 
الت��ي كان��ت على اأحر م��ن اجلمر االإعالن عن رح��الت املعتمرين 
له��ذا الع��ام، حتى تتمكن م��ن ال�سفر اإىل الدي��ار احلجازية قبل 

نهاية �سهر رم�سان املبارك.
وزاد اأم��ل "اأم حمم��د" للح��اق مبو�س��م العم��رة بع��د اأن فتح��ت 
ال�سلط��ات امل�سرية معرب رفح اأ�سبوعا كامال هي االأوىل من نوعها 

منذ بداية الع��ام، لي�سافر عدد ال باأ�ص به من العالقني واملر�سى 
واأ�سحاب اجلوازات االأجنبية.

اخلم�سيني��ة ن�س��ار تق��ول: "يا رب م��ا ت�سيع العم��رة علينا هذه 
ال�سن��ة، ويكفي انه الع��ام املا�سي ما حالفنا احل��ظ، و�ساع علينا 
املو�س��م"، متمنية عل��ى ال�سلطة الفل�سطيني��ة و دولة م�سر عمل 
ال��الزم لفت��ح املع��رب ل�سف��ر املعتمري��ن قب��ل م�س��ي �سه��ر رم�سان 

باأكمل��ه، منوهة اأن هن��اك ال زالت فر�سة 
اأم��ام ال�سلط��ة امل�سرية لفتح املج��ال اأمام 

07املعتمرين.

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

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

تليفون : 082883366 

غزة – خا�ص الراأي- اأالء النمر:
يف خ�سم اجلهود التي تبذلها ال�سلطة الفل�سطينية 
يف ال�سف��ة املحتل��ة مل�ساعف��ة ع��دد اأب��واب املقفلة 
يف وج��ه املحتاج��ني والطلب��ة واأ�سح��اب الدخ��ول 
املحدودة واأرب��اب االأ�سر الفقرية، ويف عمق املعاناة 
الت��ي ت��زداد يوم��ًا بع��د ي��وم يف اأروقة قط��اع غزة 
تّوجت ال�سلطة جهوده��ا يف اإكمال حلقات احل�سار 
املفرو���ص عل��ى قطاع غ��زة باإغالق مكت��ب منظمة 

التعاون االإ�سالمي بغزة.
وج��اء اإغالق مكت��ب منظمة التع��اون االإ�سالمي يف 
قطاع غزة بعد �سغط ال�سلطة الفل�سطينية ممثلة 
بوزارة خارجيتها ومندوبية فل�سطني لدى املنظمة 
يف جدة واإدارة �سوؤون فل�سطني والقد�ص، فقد داأبت 
ال�سلطة على اإر�سال ر�سائ��ل احتجاج وطلب اإغالق 

املكتب لعدة �سنوات �سابقة.
منظم��ة  ملكت��ب  املبا�س��ر  املدي��ر  ح�سن��ة  حمم��د 
التع��اون االإ�سالم��ي يف قطاع غزة ق��ال اأن ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة ادع��ت يف كث��ري م��ن املنا�سب��ات ب��اأن 
املكت��ب غري �سرع��ي واأنه قائ��م دون التن�سيق معها، 
رغم ت�سميه م��ن قبل ديوان الرئا�س��ة الفل�سطيني 
يف  ال�سلط��ة  وم�سارك��ة  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  يف 

العديد من الفعاليات التي نظمها املكتب.
وك�س��ف ح�سنة عن تدخ��ل ال�سلطة ممثلة بريا�ص 
املالك��ي لعرقلة اإح��دى امل�ساري��ع االإغاثي��ة والتي 
ب��ه  تربع��ت  والت��ي  دوالر،  ملي��ون  بقيم��ة  كان��ت 
حمل��ة خ��ادم احلرم��ني ال�سرف��ني الإغاث��ة ال�سعب 
الفل�سطين��ي وف��ق اتفاق م��ع مكتب املنظم��ة بغزة 
حي��ث ا�سرتط��ت اأن يتم حتويل املبل��غ اإىل رام اهلل 
وم��ن ث��م يت��وىل مكت��ب رام اهلل التنفي��ذ، وه��و ما 

ت�سبب بعرقلة امل�سروع حتى اللحظة.

واأك��د ح�سن��ة عل��ى اعتب��ار ال�سلط��ة الإجنازها يف 
اإغالق مكتب التع��اون االإ�سالمي بغزة باأنها حققت 
انت�سار �سيا�سي كبري �سد منظومة ال�سمود والثبات 
يف قطاع غزة، م�سيفا اأن مندوب فل�سطني باملنظمة 
ق��ام بعرقلة حتويل اأم��وال متواجدة ل�سالح قطاع 
غزة يف �سن��دوق االأمانة العامة يف جدة منذ العام 

.2013
قام��ت  اهلل  رام  يف  ال�سلط��ة  اأن  بذك��ره  اجلدي��ر 
بالطلب من بنك فل�سطني بتجميد احل�ساب البنكي 
ومن��ع �س��رف احل��واالت املالي��ة حتى قب��ل و�سول 
كت��اب االإغالق ب�س��كل ر�سمي وحتوي��ل �سالحياته 

ملكتب املنظمة يف رام اهلل.
املكت��ب  اإغ��الق  اأن  عل��ى  تاأكي��ده  ح�سن��ة  وج��دد 
الت��ي  الت�سيي��ق  حم��الت  �سل�سل��ة  �سم��ن  ياأت��ي 
متار�سه��ا ال�سلطة �سد قطاع غزة فق��د قام ال�سفري 
�سن��دوق  مبطالب��ة  ال�سعودي��ة  يف  الفل�سطين��ي 
الت�سام��ن االإ�سالمي بعدم اإر�سال اأي حواالت مالية 

مل�ساريع يف قطاع غزة حتت اأي بند اأو ظرف.

تآمر دولي
اعتم��اد الطر�س��اوي مدي��ر دائ��رة التخطي��ط يف 
اإغ��الق  ب��اأن  قال��ت  االجتماعي��ة  التنمي��ة  وزارة 
ياأت��ي �سم��ن  غ��زة  االإ�سالم��ي يف  التع��اون  مكت��ب 
حمل��ة الت�سيق��ات واملمار�س��ات �سد �سم��ود ال�سعب 
ل��ه  م��ن ي�سان��ده ويق��دم  الفل�سطين��ي بغ��زة وكل 

املعونات االإن�سانية والعمل االإن�ساين اخلال�ص.
وقالت الطر�ساوي اأن وزارتها تنظر بخطورة جتاه 
اإغ��الق املناف��ذ االإن�ساني��ة التي تطل عل��ى القطاع 
مبقتطف��ات عاجلة اإغاثي��ة لي�ص لها �س��وى اإنعا�ص 
بع���ص البيوت واإبقائها على قي��د احلياة الكرمية، 

م�سيف��ة اإىل اأن �سيا�سة املن��ع واالإغالقات تاأتي يف 
ف��رتة ميتلئ فيها قط��اع غزة باحل��االت االإن�سانية 

واالأو�ساع املادية ال�سعبة.
جت��اه  امل�سوؤولي��ة  تتحم��ل  االإ�سالمي��ة  "ال��دول 
تبع��ات احل�س��ار املفرو���ص عل��ى غ��زة لتق�سريه��ا 
يف دع��م �سندوق مكت��ب التع��اون االإ�سالمي بقطاع 
غ��زة، حي��ث جل��اأ املكت��ب ال�ستج��الب الدع��م م��ن 
املوؤ�س�س��ات الدولي��ة بدال عن ال��دول التي عليها اأن 
تك��ون مظلم��ة حامية وحا�سنة لعم��ل املنظمة اإال 
اأنه��ا متخلية عن تقدمي العم��ل االإن�ساين يف غزة" 
هذا ما اأو�سح��ه مدير التخطيط يف وزارة التنمية 

االجتماعية.
ونوه��ت الطر�ساوي اإىل اأن الفرتة املقبلة هي فرتة 
ح�سا�سة نوعا ما، نظرًا الإقبال �سهر رم�سان املبارك 
عل��ى الغزين يف ظل تدين االأو�س��اع و�سعوبتها، اإال 
اأنه��ا اأو�سح��ت اأن وزارته��ا ب��داأت تع��د املخطط��ات 
والربامج الداعمة لالأ�سر الفقرية كي ال يبقى بيت 

واحد يفتقر للقمة العي�ص اليومية.
وتعم��ل حالي��ا وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة عل��ى 
برامج وخطط مدرو�سة الحت�سان اأكرب قدر ممكن 
من اأو�ساع العائالت واالأ�سر الفقرية يف �سهر رم�سان 
املب��ارك، و�سيك��ون عمله��ا مقت�س��را عل��ى تق��دمي 
الط��رود الغذائي��ة وتاأمني بع�ص املبال��غ االإغاثية 
الأ�سحاب احلاجة كما و�ستعمل على توفري حاجات 

االأ�سر الفقرية كما كل عام ح�سب الطر�ساوي.
عليه��ا  اأجم��ع  وجماهريي��ة  �سعبي��ة  مطالب��ات 
ال�س��ارع الفل�سطين��ي يف قط��اع غ��زة الإع��ادة فت��ح 
مكت��ب التع��اون االإ�سالم��ي جمددا، هذا م��ا يحاول 
الف��رتة احلالي��ة عل��ى  اإجن��ازه يف  الفل�سطيني��ون 

اأبواب �سهر رم�سان املبارك.

لن تنجح
وع��ن و�س��ع جل��ان ال��زكاة الفاعل��ة يف قط��اع غ��زة 
وخا�س��ة يف اأيام �سهر رم�س��ان املبارك، فقد توا�سلت 
والت��ي  ال�س��ربة  �سم��ال  زكاة  جلن��ة  "ال��راأي" م��ع 
اأو�سح��ت على ل�س��ان م�سوؤولها حممد زي��ن الدين اأن 
العائ��الت  الأرزاق  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  حمارب��ة 

الفقرية ما هي اإال حرب فا�سلة لن تنجح.
زي��ن الدين والذي يعم��ل �سمن جلن��ة زكاة ال�سربة 
والت��ي تتكفل بدع��م وم�سان��دة اأكرث م��ن ت�سعمائة 
اأ�سرة فق��رية بحاجة ما�س��ة للم�ساع��دات العاجلة، 
ق��ال باأن �سه��ر رم�س��ان من اأك��رث االأ�سه��ر ح�سا�سية 
الفق��رية  االأ�س��ر  ل�سغ��ف  الوق��ت  ذات  يف  وفاعلي��ة 

ال�ستقبال اخلري وامل�ساعدات.
وتعمل جلان الزكاة ب�سكل عام �سمن خطط وبرامج 
خريي��ة مكثف��ة يف اأيام �سه��ر رم�س��ان الف�سيل لعدم 
ت��رك االأ�س��ر الفق��رية عل��ى حاله��ا، وياأت��ي ذلك يف 
الوق��ت ال��ذي ت�س��ن في��ه حرب��ًا علنية جت��اه قوت 
العائ��الت الفق��رية.  زي��ن الدين اأكد " لل��راأي" على 
اأن جلنة زكاة ال�سربة وجلان الزكاة الفاعلة ب�سكل 
ع��ام ال تعتم��د يف عملها على امل�ساع��دات اخلارجية 
م��ن الدول اأو موؤ�س�س��ات العمل املدين بل تعتمد على 
فاعلي اخلري داخل قطاع غزة، م�سيدا باأيدي اخلري 
الت��ي ته��زم الت�سييق��ات وتعميق احل�س��ار يف اإ�سارة 
لعدم امتالك جلان الزكاة اخلريية ح�سابات بنكية 

نظرًا ملنع تداول االأموال من خاللها.
اجلمعي��ات  اإغ��الق  ال��زكاة  جل��ان  وا�ستنك��رت 
واملوؤ�س�س��ات االإن�ساني��ة الداعم��ة لالأ�س��ر الفق��رية 
والفئ��ات املحتاجة، �سيما يف خ�سم احلرب ال�سامتة 
واملعلنة �سده��ا بعد اإغالق مكتب التعاون االإ�سالمي 

وموؤ�س�سة املنا�سرة.

بعد إغالق مكتب التعاون اإلسالمي

نوافذ األمل تغلق في وجه غزة على أبواب "رمضان"
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بالرغم م��ن مرور 69 عامًا على نكبة فل�سطني عام 
1948 وت�سريد اأهلها وتهجريهم، اإال اأنه مل يتغري 
اأي �سيء، فال�سهداء يت�ساقطون واملعتقلون يزيدون 
واالحت��الل على االأر�ص يتو�سع يف اعتداءاته �سد 
اأ�سح��اب االأر�ص، و�سط عامٍل عربي قائم على كرة 

نار، يعج بالدماء.
يف  الفل�سطيني��ني  الالجئ��ني  م��ن  الكث��ري  وي�سع��ر 
و�سوري��ا  االأردن  يف  وال�ست��ات  اللج��وء  خميم��ات 
ب�س��كل  ويوؤك��دون  واحلن��ني  بال�س��وق  ولبن��ان، 
دائ��م مت�سكه��م بخي��ار الع��ودة، وكله��م اأم��ل ب��اأن 
تك��ون عودته��م قريب��ة اإىل قراهم ومدنه��م التي 
هَج��ر اآباوؤه��م واأجداده��م عنه��ا وبق��وة ال�س��الح 

والطائرات.
الكاتب خالد عي�سى اأح��د الالجئني الفل�سطينيني 
يف اخل��ارج، يتحدث ل�"ال��راأي" عن ماأ�س��اة الغربة 
واحلن��ني واال�ستياق لرتاب الوط��ن، حيث يقول:" 
ولدت الجئ��ا فل�سطينيا يف خميم لالجئني بحم�ص 
يف �سوري��ا، ال اأدري بال�سب��ط متى بداأت تظهر علّي 
اأعرا���ص النكبة، فقد ولدُت بعدها بخم�ص �سنوات 
يف خمي��م لالجئ��ني كان م��ن بقايا ثكن��ة ع�سكرية 
جلي���ص االنت��داب الفرن�س��ي الذي مت اإج��الوؤه عن 
�سوريا قبل �سنتني من النكبة، اأي يف 17 ني�سان عام 
1946 والذي �سار عيد اجلالء الذي كنا نحتفل 

به فيما بعد يف مدر�سة االأونروا باملخيم" .

 وي�سي��ف:" كنت طفال يف خميم الثكنة الذي اأخذ 
ا�سمه يب��دو من الثكنة الع�سكري��ة الفرن�سية على  
اأط��راف مدين��ة حم���ص يف �سوري��ا، مل اأك��ن اأ�سع��ر 
وقتها باأي اأعرا�ص للنكبة مثل كل االأطفال الذين  
مير�سون وال ت�سعفهم اأعمارهم الغ�سة الأن يقولوا 
للطبيب ماذا يوجعهم، ومل اأكن اأدري اأن النكبة من 
االأمرا���ص الوراثي��ة الت��ي ينقلها ج��ني اأب منكوب 

الأطفاله في�سبحوا منكوبني اأبا عن جد ".
وهاج��رت عائلة عي�سى م��ن قرية "ال�سجرة" التي 
تق��ع يف منت�س��ف الطري��ق ب��ني النا�س��رة وطربيا   
ع��ام 48 اىل �سوريا ال�سقيق��ة، وال�سجرة اليوم من 

القرى املدمرة يف جليل فل�سطني. 
ويغ��رد الكات��ب بكلمات��ه الرائع��ة اجلميل��ة ع��ن 
الوط��ن، فيق��ول:" فل�سط��ني ه��ي وط��ن �سف��وي يف 
ال�ست��ات  يروي��ه االأجداد لالأحف��اد، وطن ينمو يف 
املخيل��ة كاأحالم اليقظة الت��ي ت�ستيقظ على نكبة 
تالزم��ت  م��ع الفل�سطيني��ني يف ال�ست��ات طيل��ة 69 
عام��ا"، مو�سحا اأنه مواطنا منكوبا تزوج من اإمراأة 
منكوب��ة   ورزق بث��الث بنات منكوب��ات تزوجن من 
منكوبني، و�سار لديه جي�سا من االأحفاد املنكوبني.
ويبلغ الكاتب عي�س��ى 63 عاما من الت�سرد توزعت 
عل��ى اأكرث م��ن منفى، حيث ول��د يف حم�ص  ب�سوريا 
ودر���ص يف جامعة دم�سق وتخ��رج من كلية االآداب، 
وعمل اأكرث من ن�سف قرن من الزمان  يف ال�سحافة 
واملوؤ�س�س��ات االعالمية قبل اأن يهاجر لل�سويد بعد 

توقي��ع اتفاق اأو�سلو، ويقيم االآن فيها منذ اأكرث من 
ع�سرين عاما. 

وع��ن حياته واال�ستقرار يف دول اللجوء وال�ستات، 
واأن  ب��ارد،  ا�سكندن��ايف  منف��ى  ال�سوي��د  اأن  يوؤك��د 
فل�سط��ني كان��ت وما زالت ه��ي احلل��م الدافئ الذي 
يعي�س��ه مهم��ا ابتع��دت ب��ه امل�ساف��ات ع��ن الب��الد،  
منوها اأن للفل�سطيني وطن يعي�ص فيه واإن مل يع�ص 

يف ربوعه.
  وفيم��ا يتعل��ق ب��دوره يف دع��م ق�سي��ة الالجئ��ني 
وحقه��م يف العودة لبيوتهم، عمل الكاتب عي�سى يف  
ال�سوي��د مع جمموعة من النا�سط��ني الفل�سطينيني 
الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  تق��دمي  حاول��وا  الذي��ن 
للجمه��ور ال�سوي��دي بطريق��ة اأجن��زت الكث��ري من 

التعاطف والت�سامن معهم على اأكرث من �سعيد .
 ووفق ما ذكره ف��اإن ال�سويديون بطبعهم م�ساندون 
حلق��وق االن�سان، ويتفهمون  احلقوق  الفل�سطينية  
العادلة، وال غرابة اأن تكون ال�سويد من اأول الدول 
االأوروبي��ة الت��ي اعرتف��ت بالدول��ة الفل�سطينية، 
وم��ا  احلمل��ة اال�سرائيلي��ة الظامل��ة عل��ى وزي��رة 
اخلارجية ال�سويدية االآن، اإال الثمن الذي تدفعه 

ال�سويد  لوقوفها مع  احلقوق الفل�سطينية .
واملطل��وب م��ن الفل�سطيني��ون يف خميم��ات اللجوء 
وال�ست��ات ه��و خماطبة  الغرب بلغ��ة  خمتلفة عن  
هذا  الزعيق  اخلطابي الذي يحتوي على كثري من 
العن��رتة  الكاذبة، فالالجئون اأوال واأخريا  �سحايا 

ه��ذا العامل الذي يدعم ا�سرائيل على ح�ساب دمنا 
امل�سفوك يوميا، على حد تعبريه.

ويق��در عدد الفل�سطيني��ني يف العامل نهاية 2016 
بح��وايل 12.7 ملي��ون ن�سمة، وهذا يعن��ي اأنَّ عدد 
الفل�سطيني��ني يف الع��امل ت�ساع��ف 9.1 م��رة من��ذ 
��ا فيم��ا يتعل��ق بع��دد  اأح��داث النكب��ة 1948، اأمَّ
الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية، فاإنَّ البيانات 
ت�س��ري اإىل اأنَّ عددهم بل��غ يف نهاية 2016 حوايل 
6.44 ماليني ن�سمة، ومن املتوقع اأن يبلغ عددهم 
نحو 7.1 مليون ن�سمة، وذلك بحلول نهاية 2020، 
ا. وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو ال�سائدة حالًيّ
ويح��اول الالج��ئ عي�س��ى اأن يتح��دث ع��ن اأوج��اع 
للوط��ن  واحلن��ني  والغرب��ة  واللج��وء  الوط��ن 
فل�سط��ني من خالل كتاباته اليومية يف  ال�سحافة، 
وي�ستدرك قوله:" كتبت تقريبا يف كل املو�سوعات 
جمي��ع  يف  وق�سيته��ا  لفل�سط��ني  منح��از  ولكنن��ي  
ماكتب��ت، و�س��رف الكتاب��ة اأن تك��ون منح��ازا دوما 
لالإن�س��ان ولي�ص لل�سلطان، وه��ذا دفعت ثمنه كامال 
وله��ذا اأتواجد يف ال�سويد اأطل على بالدي كل يوم 

يف الفي�ص  بوك واأكتب لها يوميا ".
ويعي�ص حوايل %29 م��ن الالجئني الفل�سطينيني 
يف 58 خميًم��ا، تت��وزع بواق��ع ع�س��رة خميم��ات يف 
االأردن، وت�سع��ة خميم��ات يف �سوري��ا، و12 خميًما 
يف لبنان، و19 خميًما يف ال�سفة الغربية، وثمانية 

خميمات يف قطاع غزة.

الجئو الشتات .. قلوب تبكي مرارة الواقع وعيون تحن للعودة
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 فم��ا اأن يه��ل ه��الل �سه��ر رم�س��ان املبارك 
اجلمعي��ات  م��ن  العدي��د  تن�س��ط  حت��ى 
ت�سع��ى  حي��ث  ال�ساح��ة،  عل��ى  اخلريي��ة 
كل جمعي��ة جاه��دًة الأن يك��ون له��ا الدور 
االأب��رز يف قيامها بتبني ع��دد من امل�ساريع 

الرم�سانية.
وترتك��ز امل�ساري��ع املقدمة م��ن اجلمعيات 
وتق��دمي  ال�سائ��م،  اإفط��ار  م�س��روع  عل��ى 
الوجب��ات والطرود الغذائية وامل�ساعدات 
عل��ى  توزيعه��ا  به��دف  وغريه��ا،  املالي��ة 
الفق��راء وامل�ساكني واالأيت��ام وغريهم من 

املحتاجني يف اإطار التكافل والرتاحم.

تنشط في رمضان
مدير جلنة زكاة �سمال ال�سربة حممد زين 
الدي��ن  قال اإن عمل اجلمعيات اال�سالمية 

ين�س��ط يف �سهر رم�سان من اأج��ل م�ساعدة 
فئ��ات خمتلفة من املجتمع، م�سريًا اإىل اأنه 
مت عقد العديد من االجتماعات قبل �سهر 
رم�س��ان م��ن اأجل و�س��ع اخلط��ط العملية 
والعم��ل على ح��ل االإ�سكالي��ات اإن وجدت 
م��ن اأجل تق��دمي كل ما ميك��ن تقدميه من 

م�ساعدات.
واأ�س��ار زي��ن الدي��ن "لل��راأي"  اأن مندوب��ي 
امل�ساج��د واملناط��ق قاموا بجم��ع االأ�سماء 
التي حتتاج اإىل م�ساعدات وبحث احلالة، 
الفتًا اإىل اأنه مت التوا�سل مع املوؤ�س�سات يف 
الداخ��ل واخل��ارج من اأجل دع��م امل�ساريع 

الرم�سانية وتوفري امل�ساعدات املختلفة.
و�سدّد على اأن اجلمعيات اخلريية يف قطاع 
غزة تعاين من اأزمة حقيقية نتيجة عدم 

القدرة على حتويل االأموال من اخلارج.

تخفيف من وطأة الحصار
وتعقيب�ًا على ظاهرة التكافل االجتماعي 
وتق��دمي  اخلريي��ة  اجلمعي��ات  قب��ل  م��ن 
م�ساعداتها؛ يرى اأ�ستاذ علم االقت�ساد يف 
جامعة االأزهر معني رجب، اأن هذه املظاهر 
تخفف من وطاأة االأزمة االقت�سادية على 
ع��دد ال ي�سته��ان ب��ه م��ن االأ�س��ر املتعففة 
خا�س��ة ويف ظ��ل االأزم��ات املتالحقة التي 

يعاين منها اأهايل قطاع غزة.
ويب��ني رجب ل��� "ال��راأي": "اأن اهلل تعاىل 
وزع االأرزاق، فجع��ل هن��اك الغني والفقري 
حلكم��ٍة ما، كما اأنه فر�ص الزكاة مل�ساعدة 
حياته��م"،  اأم��ور  تدب��ر  عل��ى  الفق��راء 
م�س��ددًا عل��ى اأن وط��اأة احل�س��ار املفرو�ص 
اجلمي��ع  عل��ى  يحّت��م  غ��زة  قط��اع  عل��ى 
ال�سع��ور بامل�سئولية اأمام االأ�س��ر امل�ستورة، 

للتخفيف عنهم.
واأو�سح اأن جميع ال�سرائع ال�سماوية دعت 
االإن�س��ان اإىل الت�سامن م��ع اأخيه وتر�سيخ 
االإن�س��اين،  املْجتم��ع  يف  التكاف��ل  مب��داأ 
الو�سعي��ة  ال�سرائ��ع  ذل��ك  بع��د  وج��اءت 
ت�س��ري عل��ى ه��ذا املب��داأ ال�ّسام��ي ففر�ست 
رائب على االأف��راد يف �سبيل امل�سلحة  ال�سّ
العام��ة، وفر�س��ت كذل��ك العقوب��ات على 
اخلارج��ني ع��ن القوان��ني، وذلك م��ن اأجل 
حتقي��ق ال�س��الم االجتماع��ي، واعت��ربت 
هذه ال�سرائع اأن الفرد عليه واجبات نحو 
املجتم��ع كم��ا اأن ل��ه حقوًقا عن��د املجتمع 

كذلك.
الداعي��ة ح��ازم ال�س��راج اأك��د اأن التطوع 
م��ن ال�سلوكي��ات والقي��م االإيجابي��ة التي 
ح��ث عليه��ا ال�سرع احلني��ف ون��دب اإليها، 

مل��ا يرتتب عل��ى العم��ل التطوع��ي من نفع 
اخللق وق�ساء حوائجهم.

وق��ال ال�سراج "للراأي": "العمل التطوعي 
ركي��زة اأ�سا�سي��ة يف بن��اء املجتم��ع ون�س��ر 
التما�سك االجتماعي ب��ني اأفراده، ودليٌل 

على حياة املجتمع وحيويته".
واأو�سح اأن التكافل االجتماعي ياأتي �سمن 
العم��ل التطوعي يف االإ�س��الم، م�سددًا على 
اأن��ه لي�ص مق�س��ورًا على النفع امل��ادي واإن 
كان ذل��ك ركًن��ا اأ�سا�سيًا فيه؛ ب��ل يتجاوزه 
اأف��رادًا  املجتم��ع  حاج��ات  جمي��ع  اإىل 
وجماع��ات، مادي��ة كان��ت تل��ك احلاج��ة 
اأو معنوي��ة اأو فكري��ة عل��ى اأو�س��ع م��دى 
له��ذه املفاهيم، فهي بذل��ك تت�سمن جميع 
احلق��وق االأ�سا�سي��ة لالأف��راد واجلماعات 

داخل االأمة.

الجمعيات الخيرية.. بارقة أمل للفقراء في شهر رمضان
غزة-الراأي-عبد اهلل كر�سوع:

تعي�ص االأ�سر الفل�سطينية يف قطاع 
غ��زة واقع��ًا موؤمل��ًا ب�سب��ب الظروف 
الت��ي  ال�سعب��ة  االقت�سادي��ة 
تواجهه��ا ج��راء احل�س��ار اخلان��ق 

املفرو���ص على القطاع منذ ما يزيد 
ع��ن 10 اأع��وام. وم��ا زاد من الطني 
بلة اأن �سهر رم�سان لهذا العام ياأتي 
يف ظ��ل اأزم��ة خ�س��م الروات��ب م��ن 
قب��ل ال�سلط��ة يف رام اهلل واإغ��الق 

بع���ص املوؤ�س�س��ات اخلريية يف قطاع 
غزة وجتميد اأم��وال اأخرى، اإال اأن 
هذه اجلمعيات وجلان الزكاة تعمل 
ه��ذه  ع��ن  التخفي��ف  يف  جاه��دة 

االأ�سر.
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غزة- الراأي
وتكنولوجي��ا  االت�س��االت  وزارة  اأ�س��درت 
املعلوم��ات تقري��رًا باأب��رز اإجنازاته��ا خالل 
الرب��ع االأول م��ن الع��ام م�س��رية اإىل وج��ود 
تط��ور ملح��وظ يف قطاعات عمله��ا الثالثة 
االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.

قطاع االتصاالت
االجن��ازات  اأب��رز  ع��ن  التقري��ر  وحت��دث 
بقط��اع  تتعل��ق  الت��ي  واالإح�سائي��ات 
وال��رتددات  "الرتاخي���ص  االت�س��االت 
واالإر�س��ال" اأنه مت جتدي��د رخ�سة االجتار 
باأجه��زة االت�س��االت ال�سلكي��ة والال�سلكية 
ترخي���ص ع��دد )4( ، و مت تنفي��ذ زي��ارات 
يف  واالإذاع��ات  لل�س��ركات  فني��ة  ميداني��ة 
ومت  زي��ارة.   )91( ع��دد  املتابع��ة  اإط��ار 
اعتم��اد �سه��ادات رخ�س��ة االجت��ار باأجهزة 
االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية عدد )1(. 
�سه��ادة اعتم��اد ن��وع الأجه��زة االت�س��االت 

.)10( النوعية" عدد  "املوافقة 
 ومت اإعط��اء املوافق��ة عل��ى تعدي��ل حمطة 
اإر�س��ال خلوي��ة ج��وال ع��دد )9( كم��ا مت 
املوافق��ة عل��ى اإن�ساء حمط��ة اإر�سال خلوية 
ج��وال ع��دد )6( واعط��اء املوافق��ة عل��ى 
اإن�س��اء حمط��ة اإر�س��ال خلوي��ة )الوطنية( 
ع��دد )24( كما مت جتدي��د رخ�سة تقدمي 
ال�سري��ع  الربي��د  وت��داول  نق��ل  خدم��ة 

عدد)2(.
وذك��ر التقري��ر ع��ن جتدي��د رخ�س��ة ب��ث 
اإذاع��ي ع��دد )2( و اإجراء زي��ارة ميدانية 
�سبطي��ة ق�سائي��ة ل�سرك��ة تعم��ل يف جمال 
بي��ع ك��روت Wi-Fi  دون ترخي�ص كما مت 
تنفي��ذ ع��دد )3( م�س��ح مي��داين ل��رتددات 
م�سغول��ة  الغ��ري  ال��رتددات  حل�س��ر   FM
عل��ى م�ستوى قط��اع غ��زة ليت��م تخ�سي�سها 
خمالف��ات  ح�س��ر  و  اجلدي��دة  لل�س��ركات 

ل�س��ركات الب��ث تتعل��ق باملو�سف��ات الفني��ة 
وتغيري عل��ى اأجه��زة االإر�سال وق��درة البث 
امل�ستخدم��ة كما مت  متابع��ة اإدخال اأجهزة 
االت�س��االت والتكنولوجي��ا ع��رب معرب كرم 

اأبو �سامل.

تكنولوجيا المعلومات
واالإح�سائي��ات  االجن��ازات  اأب��رز  وح��ول 
الت��ي تتعل��ق بقط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات 
ق��ال التقري��ر  ان اإجمايل ع��دد احل�سابات 
اخلا�ص بنظام الت�سجيل االلكرتوين املوحد 

بلغ )296،347( ح�ساب.
حرك��ة  اإجم��ايل  ان   التقري��ر  واأو�س��ح 
البيان��ات  ع��ن  االأول  الرب��ع  اال�ستع��الم يف 
البيان��ات.  قاع��دة  خ��الل  م��ن  احلكومي��ة 
للموؤ�س�س��ات والدوائ��ر احلكومي��ة حوايل ) 

حركة.  )64،000،000
ومتت متابعة ت�سغيل برنامج اإدارة الر�سائل 
احلكوم��ي "را�سل" يف )37( وزارة وموؤ�س�سة 
حكومي��ة، حي��ث بلغت ع��دد الر�سائ��ل التي 
اأر�سلت خالل الربع الثالث )1،258،633( 
ر�سالة.وذك��ر التقري��ر ان��ه مت تقدمي دعم 
فني لل��وزارات واملوؤ�س�سات احلكومية. حيث 
بل��غ ع��دد طلب��ات الدع��م الفن��ي للخدمات 
واالأنظم��ة االإلكرتوني��ة م��ن خ��الل نظ��ام 
مت  طل��ب   )55( املرك��زي  الفن��ي  الدع��م 

معاجلتها.
ووفقًا للتقرير فق��د بلغ عدد طلبات الدعم 
الفن��ي خا���ص ب��االإدارة العام��ة للحا�س��وب 
احلكوم��ي كالت��ايل: )اأنظم��ة 36، �سيان��ة 
155، �سب��كات ) 248 ( ومت اإن�س��اء خادم 
افرتا�س��ي ع��دد )5(، وجتهي��ز ا�ست�ساف��ة 
ملواق��ع حكومي��ة ع��دد )4(،وعم��ل ح�ساب 
املوؤ�س�س��ات  لبع���ص   VPN Client

احلكومية عدد )1(. 

قطاع  البريد
واالإح�سائي��ات  االإجن��ازات  اأب��رز  وح��ول 
الت��ي تتعلق بقطاع الربيد ق��ال التقرير ان 
بل��غ ع��دد معام��الت املقبو�س��ات م��ن مكاتب 
الربي��د )42،966( م�ستفي��د و بل��غ ع��دد 
معامالت �سرف الروات��ب من مكاتب الربيد 
)67،854( م�ستفي��د و بل��غ ع��دد معامالت 
امل�سحوب��ات )خ��الف الرواتب( م��ن مكاتب 

الربيد )14،237( م�ستفيد.
وذكر التقرير ان عدد امل�سجلني يف الت�سديد 
االآيل للكهرب��اء بل��غ  )177( م�ستفي��دا  و 
بل��غ ع��دد امل�سجل��ني يف الت�سدي��د للبلديات 
البعائ��ث  ، وبل��غ ع��دد  )1139( م�ستفي��د 
االأخ��ر  اجلان��ب  م��ن  ال��واردة  الربيدي��ة 
)29،403( و بل��غ ع��دد البعائث الربيدية 
بل��غ  اإىل اخل��ارج  )15،592( و  ال�س��ادرة 
ع��دد املوظف��ني الذي��ن ح�سل��وا عل��ى خل��و 

طرف )146( �سخ�ص.

العالقات مع المؤسسات 
المحلية

وحول اأب��رز االجنازات يف جم��ال العالقات 
مع املوؤ�س�س��ات املحلية  فقد اعتمدت الوزارة 
خط��وط  اأعط��ال  معاجل��ة  اآلي��ة  وثيق��ة 
ب��ني    XDSL-BSAنظ��ام وف��ق  النف��اذ 
�سرك��ة االت�س��االت الفل�سطيني��ة "بالت��ل" 
وال�س��ركات امل��زودة خلدم��ة االنرتن��ت ،  و 
اأجنزت  ال��وزارة مب�ساركة موؤ�س�سات القطاع 
الع��ام والقط��اع اخلا���ص واملجتم��ع امل��دين 
اآم��ن  انرتن��ت  نح��و   " التوعوي��ة  املب��ادرة 
ومفي��د"  و الت��ي ته��دف  اإىل توف��ري الوعي 
عل��ى  واحلف��اظ  االإلك��رتوين،  والتثقي��ف 
الن�سيج االجتماع��ي، حيث مت اإطالق رابط 
" # انرتنت_باأم��ان"  ها�ست��اج  و  احلمل��ة 

واجناز عدد )34( فعالية.

كم��ا مت اإ�سدار الن�سخ��ة الثانية من برنامج 
�سئ��ون املوظف��ني القيا�س��ي وتعميم��ه عل��ى 
ديوان املوظفني العام والوزارات واملوؤ�س�سات 

احلكومية.
وبني التقري��ر باأنه عقدت ال��وزارة بالتعاون 
التطبيقي��ة    للعل��وم  اجلامعي��ة  الكلي��ة  م��ع 
و�سم��ن مب��ادرة " انرتن��ت ام��ن ومفي��د يوم��ًا 
درا�سيًا بعن��وان "اأمن املعلوم��ات 2017" كما 
�ساركت الوزارة بورقة عمل يف حمور" البنية 
التحتي��ة" للتح��ول الرقم��ي للب��ث االإذاع��ي 
الوطني��ة  املب��ادرة  موؤمت��ر  يف  والتلفزي��وين 
لتطوي��ر االإع��الم الفل�سطيني وال��ذي نظمه 
بريزي��ت  بجامع��ة  االإع��الم  تطوي��ر  مرك��ز 
بالتعاون مع نقابة ال�سحفيني الفل�سطينيني.

دي��وان  م��ع  وبالتع��اون  ال��وزارة  وعق��دت 
الفل�سطيني��ة  والنقاب��ة  الع��ام  املوظف��ني 
لتكنولوجي��ا املعلومات واالت�ساالت مت عقد 
ور�س��ة عم��ل متخ�س�س��ة للقط��اع احلكومي 
�سملت كاف��ة الوزارات والهيئ��ات احلكومية 
ملناق�سة م�سودة االإط��ار النظري للم�سميات 
املهنية لقطاع ICT والتي اأعدتها النقابة.

اجتماعات ولقاءات
وبح�سب التقرير فقد �سهد الربع الثالث من 
الع��ام احلايل تنفيذ عدة لق��اءات مع وكيل 
ال��وزارة عدد)21( مع ال��وزارات احلكومية 

و�سركات االت�ساالت واالنرتنت.

 مجال التخطيط
 وحول اأبرز االإجنازات يف جمال التخطيط 
واالإع��داد مت اعتم��اد اخلط��ة الت�سغيلي��ة 
للع��ام 2017 حي��ُث ذك��ر التقري��ر اأن��ه مت 
اأن�سط��ة  مل��ا مت اجن��ازه م��ن  اإج��راء تقي��م 
ومتابع��ة   2016 الع��ام  فعالي��ات خ��الل  و 
موؤ�س��رات االأداء لكاف��ة اإدارات و وح��دات 

الوزارة لعام 2016 .

وزارة االتصاالت تصدر تقريرا
 بأبرز انجازاتها خالل الربع األول من العام الحالي
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االأح��كام  اأن  �سليم��ان  العمي��د  واأو�س��ح 
عل��ى  عر�سه��ا  بع��د  التنفي��ذ  واجب��ة 
عليه��ا،  للت�سدي��ق  املخت�س��ة  اجله��ات 
م�سيف��ًا "اأي جرمي��ة ت�ستدع��ي ت�سكي��ل 
م��رة  ت�سكيله��ا  مُيك��ن  املي��دان  حمكم��ة 

اأخرى".
له��ذه  االجرامي��ة  اخلط��ورة  اأن  وب��ني 
الق�سي��ة اأدت اإىل ت�سكيل هذه املحكمة، 
مو�سح��ا اأنه وف��ق القانون ال��دويل فاإنه 
يف حال��ة وجود ط��ريان حربي وعمليات 

حربية ميكن ت�سكيل حمكمة امليدان.

القاتل المباشر
حكم��ًا  الع�سكري��ة  املحكم��ة  واأ�س��درت 
ب�االإعدام �سنقًا على املدان )اأ.ل( مدين 
م��ن موالي��د ع��ام 1979 – وه��و القاتل 
املبا�س��ر لل�سهي��د فقه��ا- مت��زوج ويحمل 
هوية رق��م )903505436( من �سكان 
الن�س��ريات وموق��وف على ذم��ة النيابة 

الع�سكرية بتاريخ 2 مايو 2017م.
امل��دان  الع�سكري��ة  املحكم��ة  واتهم��ت 
اأجنبي��ة معادي��ة  م��ع جه��ة  بالتخاب��ر 
خالف��ًا لن���ص امل��ادة )131( م��ن قانون 
لع��ام  الفل�سطين��ي  الث��وري  العقوب��ات 
�سب��ق  م��ع  ق�س��دًا  والقت��ل  1979م، 
االإ�سرار خالف��ًا لن�ص امل��ادة )378/اأ( 
من قان��ون العقوبات الثوري الفل�سطيني 

لعام 1979م.
)اأ.ل(  امل��دان  اأن  املحكم��ة  واأو�سح��ت 
احل��رب  قب��ل   2014 ع��ام  يف  ارتب��ط 
عل��ى غ��زة مع �ساب��ط خماب��رات يدعى 
"اأب��و العب��د"، وخ��الل ف��رتة االرتباط 
املتعلق��ة  املعلوم��ات  م��ن  العدي��د  ق��دم 
باملقاوم��ة ورجالها، وح�س��ل مقابل ذلك 
عل��ى مبال��غ مالية م��ن نق��اط ميتة ومت 
تكليف��ه بالعدي��د م��ن امله��ام كان اآخرها 
مهمة اغتيال القائد االأ�سري املحرر مازن 

فقهاء.
ق��ام  امل��دان  اأن  اإىل  املحكم��ة  واأ�س��ارت 
بر�س��د ومعاينة مكان �سكن ال�سهيد اأكرث 
م��ن م��رة، حت��ى ج��اءت حلظ��ة تنفي��ذ 
ح�س��ل  ق��د  املته��م  كان  والت��ي  املهم��ة 
فيه��ا عل��ى ال�س��الح الن��اري امل�ستخدم يف  
اجلرمي��ة، ثم تلق��ى تعليمات من �سباط 
املخاب��رات بالتنفيذ الف��وري بينما كان 
املجني عليه يدخ��ل �سيارته اإىل الكراج 
باغته املدان باإطالق النريان من م�سافة 
الراأ���ص  عل��ى  مبا�س��ر  وب�س��كل  قريب��ة 
وال�سدر تاركًا املجني عليه جثة هامدة.

امل��دان )اأ.ل(  اأن  اإىل  ولفت��ت املحكم��ة 
ا�ستم��ر بع��د اجلرمي��ة يف ارتباط��ه م��ع 
خماب��رات االحت��الل اإىل اأن مت اإلق��اء 
القب�ص عليه من قبل االأجهزة االأمنية.
واأك��دت املحكم��ة اإدان��ة املته��م بالته��م 
املن�سوب��ة اإلي��ه وطالب��ت باحلك��م عليه 
طبق��ًا لن�سو���ص امل��واد املذك��ورة اأعاله، 
وم�س��ادرة جمي��ع اأدوات اجلرمي��ة وفقًا 
لن���ص املادة )26( من قان��ون العقوبات 

الفل�سطيني لعام 1979م.

المدان )ه،ع(
كما اأ�س��درت املحكم��ة الع�سكرية حكمًا 
)ه،ع(  امل��دان  عل��ى  �سنق��ًا  ب�االإع��دام 
م��دين م��ن �س��كان مدين��ة غ��زة مواليد 
ع��ام 1973 مت��زوج ويحم��ل هوية رقم 
)919479030(، موق��وف عل��ى ذم��ة 
النياب��ة الع�سكري��ة بتاري��خ 26 مار���ص 

.2017
امل��دان  الع�سكري��ة  املحكم��ة  واتهم��ت 
بالتخاب��ر م��ع جه��ة اأجنبي��ة معادي��ة 
قان��ون  م��ن   131 امل��ادة  لن���ص  خالف��ًا 
لع��ام  الفل�سطين��ي  الث��وري  العقوب��ات 
خالف��ًا  القت��ل  يف  والتدخ��ل  1979م، 
لن���ص امل��ادة 378 معطوفًا عليه��ا املادة 
)88/د( م��ن قان��ون العقوب��ات الثوري 

الفل�سطيني لعام 1979م.
)ه،ع(  امل��دان  اأن  املحكم��ة  واأو�سح��ت 

ارتب��ط مع خمابرات االحتالل منذ عام 
التجنيد  م��ع �سابط  1998م وتوا�س��ل 
يدع��ى "ب�س��ري" وخالل ف��رتة االرتباط 
الت��ي دام��ت ع�سري��ن عام��ًا تنق��ل ب��ني 
ع��دد كب��ري م��ن ال�سب��اط منه��م "�سلمان 
الرائ��د  واأب��و  وو�سي��م  ويزي��د  وع��واد 
و�سعي��د وج��الل اأب��و توفيق وب��در وعلي 

واآخرين".
واأ�س��ارت اإىل اأن امل��دان قاب��ل املخابرات 
االإ�سرائيلي��ة ع��دة م��رات خ��الل ف��رتة 
ارتباط��ه، وتوا�س��ل م��ن خ��الل �سرائ��ح 
"االأوراجن" وا�ستل��م العديد من االأموال 
واالأجهزة االلكرتونية واأجهزة التن�ست 
م��ن خ��الل املقاب��الت ال�سخ�سي��ة وم��ن 

خالل النقاط امليتة.
ن��ت املحكمة اأن امل��دان تلقى العديد  وبَيّ
م��ن ال��دورات والتدريب��ات عل��ى م�ستوى 
ع��ال م��ن التقني��ة املتعلق��ة بالت�سوي��ر 
بكام��ريات اجل��وال والكام��ريات الثابتة 
وزراع��ة النقاط امليت��ة وحتديد املنازل 
ُكل��ف  كم��ا  وغريه��ا،  اخلرائ��ط  ع��رب 
وزراع��ة  الت�سوي��ر  مه��ام  م��ن  بالعدي��د 

النقاط امليتة والر�سد.
زود  )ه،ع(  امل��دان  اأن  اإىل  ولفت��ت 
م��ن  بالعدي��د  االحت��الل  خماب��رات 
املعلوم��ات اخلا�س��ة باملقاوم��ة ورجاله��ا 
حتركاته��ا  وت�سوي��ر  ور�س��د  وقيادته��ا 
وعتاده��ا ومركباتها واأماكن �سكناها مما 

اأدى اإىل ا�سته��داف العديد من املركبات 
كان  ال�سه��داء  م��ن  العدي��د  وارتق��اء 
اأبرزهم "خالد الدحدوح وم�سعود عياد 
ومبارك احل�سنات ورائد اأبو فنونة، كما 
ر�س��د عدد من قي��ادات املقاومة كان من 
اأبرزهم "القائد ال�سهيد اأحمد يا�سني".

اأن  اإىل  الع�سكري��ة  املحكم��ة  ونوه��ت 
املدان ق��ام بتحديد وت�سوير مكان �سكن 
ال�سهيد مازن فقهاء، وا�ستمر يف توا�سله 
م��ع خماب��رات االحت��الل حت��ى متكنت 
االأجه��زة االأمني��ة م��ن اإلق��اء القب���ص 

عليه.
واأك��دت املحكم��ة اإدان��ة املته��م بالته��م 
املن�سوب��ة اإلي��ه، وطالب��ت باحلكم عليه 
طبق��ًا لن�سو���ص امل��واد املذك��ورة اأعاله، 
وم�س��ادرة جمي��ع اأدوات اجلرمي��ة وفقًا 
لن���ص امل��ادة 26 م��ن قان��ون العقوب��ات 

الفل�سطيني لعام 1979م.
كما اأ�س��درت املحكم��ة الع�سكرية حكمًا 
ب�االإع��دام رمي��ًا بالر�سا�ص عل��ى املدان 
)ع.ن( م��ن موالي��د ع��ام 1979م، وه��و 
مرتب��ات  م��ن  م��الزم  برتب��ة  ع�سك��ري 
حر���ص الرئي�ص، من �س��كان مدينة غزة 

ويحمل هوية رقم )901507541(.
واتهم��ت املحكم��ة امل��دان بالتخاب��ر مع 
جهة اأجنبية معادية خالفًا لن�ص املادة 
)144( م��ن قان��ون العقوب��ات الث��وري 
الفل�سطيني لعام 1979م معطوفًا عليها 

امل��ادة )124( م��ن نف���ص القان��ون، كم��ا 
اتهمت��ه بالتدخل يف القت��ل خالفًا لن�ص 
امل��ادة )378/د( معطوف��ًا عليه��ا املادة 
الث��وري  العقوب��ات  قان��ون  م��ن   )88(

الفل�سطيني لعام 1979م.
واأ�س��ارت املحكم��ة اإىل اأن امل��دان ارتبط 
مبخاب��رات االحت��الل منذ ع��ام 2010 
من خ��الل �سف��ره لل�سف��ة الغربي��ة، اأنه 
وربط��ه  لل�سف��ر  حاجت��ه  ا�ستغ��الل  مت 
مبخاب��رات االحتالل عن طريق انتحال 
�سخ�سي��ة موظف��ي حق��وق االإن�س��ان، ما 
ا�سط��ره للموافق��ة والعمل م��ع عدد من 
�سباط االحتالل، منه��م ال�سابط �سعيد 

وال�سابط بالل.
اأن��ه  اأق��ر  )ع،ن(  امل��دان  اأن  واأو�سح��ت 
خالل فرتة ارتباطه مع االحتالل ُطلب 
من��ه حتدي��د مواق��ع ومق��رات املقاومة 
واأماك��ن اإط��الق ال�سواري��خ ومطليقه��ا، 
اإىل جان��ب مراقب��ة عنا�س��ر املقاوم��ة 
وحتديد نقاط رباطهم، وهو مت بالفعل 
مقاوم��ني  ا�سته��داف  مت  اإث��ره  وعل��ى 

ومواقع املقاومة.
ولفتت اإىل اأنه منذ منت�سف عام 2016، 
طلب �سابط خمابرات االحتالل )بالل( 
من��ه الرتكي��ز على منطقة ت��ل الهوى يف 
املراقب��ة والر�س��د، وبالتحدي��د عمارة 
الغرابلي )التي يقطن فيها ال�سهيد مازن 
فقها(، حي��ث قّدم معلوم��ات مف�سلة عن 
العم��ارة ومداخلها وخمارجه��ا وطبيعة 

املنطقة حولها.
واأ�س��ارت اإىل اأنه �ساف��ر لل�سفة الغربية 
حي��ث   2017 ع��ام  بداي��ة  يف  املحتل��ة 
اأج��رى �سابط املخاب��رات له خالل هذه 
الف��رتة "دورة تدريبية لقي��ادة املركبة 
للتاأك��د م��ن قدرت��ه يف ال�سيط��رة عل��ى 

ال�سيارة" ثم عاد لغزة يف �سهر يناير.
ولف��ت اإىل اأن ال�ساب��ط ب��الل طل��ب منه 
عل��ى  ت�ستم��ل  الت��ي  االأماك��ن  حتدي��د 
ت��ل  يف  وال�س��ركات  للمح��الت  كام��ريات 
اله��وى فتحرك��ت ب�سيارت��ي يف املنطق��ة 
لر�س��د املحالت وحددت له اأماكن وجود 
الكام��ريات للمطاعم واملح��الت و�سورت 

املنطقة واأر�سلت له الت�سوير".
واأك��دت املحكم��ة اإدان��ة املته��م بالته��م 
طبق��ًا  علي��ه  واحلك��م  اإلي��ه  املن�سوب��ة 
لن�سو�ص املواد املذكورة اأعاله، وم�سادرة 
جميع اأدوات اجلرمي��ة وفقًا لن�ص املادة 
)26( م��ن قانون العقوب��ات الفل�سطيني 

لعام 1979م.

األحكام نهائية وال تقبل الطعن

اإلعدام للمدانين الثالثة في اغتيال فقها

غزة- الراأي
الدائم��ة  الع�سكري��ة  املحكم��ة  حكم��ت 
التابع��ة لهيئ��ة الق�س��اء الع�سك��ري بغزة، 
يف جل�سته��ا �سباح اليوم االأح��د، باالإعدام 
االحت��الل  م��ع  ُمتخابري��ن  ثالث��ة  عل��ى 
االإ�سرائيل��ي اأدين��وا بامل�سارك��ة يف اغتيال 

ال�سهي��د القائ��د م��ازن فقها يف �سه��ر اآذار / 
مار���ص املا�س��ي.  واأ�س��درت املحكم��ة حكمًا 
باالإعدام �سنق��ًا على امل��دان )اأ.ل( القاتل 
�سنق��ًا  واالإع��دام  فقه��ا،  لل�سهي��د  املبا�س��ر 
للم��دان )ه.ع( واالإع��دام رمي��ًا بالر�سا�ص 
عل��ى امل��دان )ع.ن(.  واأك��د رئي���ص هيئ��ة 

الق�س��اء الع�سك��ري العمي��د نا�س��ر �سليمان 
خ��الل موؤمت��ر �سحف��ي اأن اأح��كام حمكمة 
املي��دان الع�سكرية اأحكام نهائية وال تقبل 
الطعن واال�ستئناف، م�سريًا اإىل اأن املحكمة 
�سكلت وفق االأ�س��ول واأخذت الوقت الكايف 

للمحاكمة.
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غزة - الراأي - اآالء النمر
التوقع��ات بالف�س��ل ت�سب��ق تل��ك الت��ي حتم��ل 
االأم��ل امل�ستحي��ل، هك��ذا يتهاف��ت الف�س��ل على 
ق�سية تاأدية الغزيني ملنا�سك العمرة الإبقائهم 
قي��د احل�س��ار املطبق عل��ى قطاع غ��زة قبل ما 
زي��د عن اأح��د ع�سر عامًا، فال اتف��اق يف العامل 
ي�س��اوي االتفاق املجمع علي��ه يف اإبقاء مليوين 

فل�سطيني داخل اأكرب قف�ص يف العامل.
ال موا�س��م الأداء منا�س��ك العمرة يف قطاع غزة 
منذ ثالثة �سن��وات �سابقة، ف�سال عن حرمانها 
خالل اأحد اأعوامها من اأداء منا�سك احلج ذاته 
دون دول الع��امل اأجم��ع، وذل��ك يع��ود ل�سيا�سة 
احل�س��ار الت��ي ال ميك��ن الأح��د م��ن دول العامل 
ري��ن دون االلتفات  جتازوه��ا وخمالفة املحا�سِ
للو�س��ع االإن�س��اين ولل�س��ور االإن�ساني��ة داخ��ل 

القطاع.
اإقبال �سه��ر رم�سان املب��ارك مل ي�سفع للحاجة 
"اأم حمم��د ن�س��ار" الت��ي كان��ت عل��ى اأحر من 
اجلم��ر االإع��الن ع��ن رح��الت املعتمري��ن لهذا 
الع��ام، حت��ى تتمك��ن م��ن ال�سف��ر اإىل الدي��ار 

احلجازية قبل نهاية �سهر رم�سان املبارك.
وزاد اأمل "اأم حممد" للحاق مبو�سم العمرة بعد 
اأن فتح��ت ال�سلطات امل�سرية معرب رفح اأ�سبوعا 
كام��ال ه��ي االأوىل من نوعها من��ذ بداية العام، 
لي�ساف��ر عدد ال باأ�ص به م��ن العالقني واملر�سى 

واأ�سحاب اجلوازات االأجنبية.
اخلم�سيني��ة ن�س��ار تق��ول: "ي��ا رب م��ا ت�سي��ع 
العم��رة علين��ا ه��ذه ال�سن��ة، ويكفي ان��ه العام 
املا�سي م��ا حالفنا احلظ، و�ساع علينا املو�سم"، 
متمني��ة عل��ى ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة و دول��ة 
م�س��ر عمل الالزم لفتح املع��رب ل�سفر املعتمرين 
قب��ل م�س��ي �سه��ر رم�س��ان باأكمل��ه، منوه��ة اأن 
هن��اك ال زالت فر�س��ة اأمام ال�سلط��ة امل�سرية 

لفتح املجال اأمام املعتمرين.
وُحرم حتى االآن نحو 7500 مواطًنا من قطاع 
غزة، م�سجلني يف قوائم �سركات احلج والعمرة 
من��ذ �سه��ر دي�سم��رب املا�سي، م��ن ال�سف��ر الأداء 
منا�س��ك العم��رة يف الديار احلجازي��ة، ح�سبما 
اأك��د رئي���ص جمعي��ة اأ�سح��اب �س��ركات احل��ج 

والعمرة عو�ص اأبو مذكور.

فشل موسم العمرة
م��ن  وكث��ري  حمم��د  اأم  تعرف��ه  ال  م��ا  ولك��ن 
املعتمري��ن، اأن اغ��الق معرب رفح ب�س��كل م�ستمر 
منذ بداي��ة العام احلايل �س��كل خطورة كبرية 
على �سفر امل�سجلني لهذا العام، االأمر الذي اأدى 
ب�س��كل ر�سمي اإىل ف�س��ل مو�سم العم��رة وفق ما 
اأعل��ن رئي�ص جمعية �س��ركات احلج والعمرة يف 

قطاع غزة عو�ص اأبو مذكور.
م��ن جانب��ه؛ اأعل��ن عو���ص اأب��و مذك��ور رئي���ص 

جمعي��ة اأ�سحاب �س��ركات احلج��ة والعمرة يف 
غزة، ع��ن ف�سل مو�سم العم��رة يف القطاع للعام 
الثال��ث عل��ى الت��وايل؛ ب�سبب ا�ستم��رار اإغالق 

معرب رفح الربي.
" لل��راأي" اإن دول��ة م�س��ر  وق��ال اأب��و مذك��ور 
ال�سقيق��ة ال ت�سم��ح ب�سفر معتم��ري غزة، "ولو 
جاءت موافق��ة االآن فلن يكون مبقدور �سركات 

احلج والعمرة االنتهاء من اإجراءات ال�سفر".
واأك��د اأن اإجم��ايل خ�سائر مو�س��م العمرة لهذا 
العام جتاوزت امللي��ون دوالر، موزعة على اأكرث 
م��ن 80 �سركة عامل��ة يف جمال احلج والعمرة، 
خ��الل  واالت�س��االت  الوع��ود  اأن  اإىل  م�س��ريا 

الفرتة املا�سية مل تفلح يف حتقيق اأي تقدم.
وبني اأّن احل�سار واالنق�سام هما �سببان رئي�سان 
عل��ى  الثال��ث  للع��ام  العم��رة  مو�س��م  ف�س��ل  يف 
التوايل، الفت��ًا اأّنه طوال الفرتة املا�سية كانت 
ال�سركات تنتظر ردود ال�سلطات امل�سرية حول 
فت��ح املع��رب وت�سهي��ل املو�سمن م�س��ريًا بقوله :" 
كن��ا نتلق��ى وعودا بفتح معرب رف��ح ، اإال اأّن تلك 
الوع��ود مل ت��رَق اإىل التنفي��ذ، وظل��ت االأم��ور 

تراوح مكانها".
يذك��ر اأن مو�س��م العم��رة كان ق��د ف�س��ل الع��ام 
املا�س��ي؛ نتيج��ة عدم فت��ح ال�سلط��ات امل�سرية 
معرب رفح ل�سفر املعتمرين، وهو ما كّبد �سركات 
احل��ج والعم��رة خ�سائر ق��درت مبلي��ون دوالر، 

يف ح��ني ا�سطرت بع���ص ال�س��ركات اإىل اإغالق 
مقراتها يف غزة واخلارج.

وطال��ب اأب��و مذك��ور ال�سلط��ات امل�سري��ة بفتح 
معرب رفح "واإنهاء الو�سع الكارثي يف قطاع غزة 
ج��راء احل�س��ار االإ�سرائيل��ي واإغ��الق املعابر" 
م�سيفا اأن ا�ستمرار اإغالق معرب رفح �سيزيد من 
تكبيد ال�س��ركات خ�سائر مالية باهظة، بعدما 
كان م��ن املقرر اأن ي�سافر خالل ال�سهور الثالثة 
املا�سي��ة، نحو خم�س��ة اآالف معتمر عرب املعرب، 

مبعدل اأربع رحالت يف ال�سهر الواحد.
م��ن جهت��ه، و�سف عيد حني��ف -رئي�ص جمل�ص 
اإدارة �سرك��ة حني��ف للح��ج والعم��رة- اأو�ساع 
نتيج��ة  وال�سع��ب،  ج��دًا  باملوؤ�س��ف  ال�س��ركات 
ا�ستمرار اغالق املعرب اأم��ام مو�سم العمرة لهذا 
الع��ام، مطالبًا ب�سرورة فتح��ه ل�سفر املواطنني 

امل�سجلني للعمرة.
كم��ا ودعا وزارة االأوق��اف اإىل الوقوف بجانب 
�س��ركات احل��ج والعم��رة العاملة يف غ��زة التي 
تكب��دت خ�سائر فادح��ة، وتق��دمي امل�ساعدات 

لهم واإ�سنادهم.
هك��ذا يبق��ى كل من يقطن يف قط��اع غزة يقبع 
حتت رهن احل�سار وحتت رهن امل�ساومة لك�سره 
واإثنائ��ه ع��ن �سموده طوال االأح��د ع�سر عاما 
ال�سابق��ات، حتى موا�سم العبادة تقفل يف وجه 

غزة يف اأيام اخلري.

عشرات المكاتب أغلقت أبوابها

للعام الثالث .. غزة ُتحرم من تأدية مناسك العمرة



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

 االثنين  26 شعبان  1438هــ  /22 مايو - أيار  2017م
Monday - 22 May 2017

أخبار 

08

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بلدة عربية عريقة متتد يف تالل و�سهول ال�سهل ال�ساحلي اجلنوبي 
لفل�سط��ني ق�س��اء غزة يف موق��ع يتميز برتاب��ه البني ال�س��ارب اإىل 
احلمرة من �سدة اخل�سوبة ترتبط بالطريق العام لل�سهل ال�ساحلي، 

وطرق فرعية اأخرى تربطها بالقرى والبلدات املجاورة .
تبعد حوايل 12 كم �سمال �سرقي غزة ومتو�سط االرتفاع عن �سطح 
البح��ر حوايل 50 مرت، يحدها من اجلن��وب قرية بيت حانون ومن 
الغ��رب بيت الهي��ا، ومن ال�سرق قرية جند وم��ن ال�سمال قرية دير 
�سني��د، وكان اخلط املركزي لل�سكة احلدي��د ال�ساحلي مير على بعد 

قليل منها اإىل جهة الغرب.

 
ودم��رة تع��ود اإىل العهود القدمية وق��د كتب القلق�سن��دي وهو كاتب 
�سه��ري مو�سوع��ي النزعة غزير االإنت��اج تويف �سن��ة 1418م، اأن دمره 
ه��ي منزل بن��ي جابر وهم قبيل��ة عربية اأ�سيلة وذكره��ا اأنها عامرة 
بال�س��كان والزراعة، وذكر ع��امل التوراة االأمريك��ي اإدوارد روبن�سون 
اأنه مر بالقرية يف �سنة 1838، وقال اإنها تقع قرب اإحدى ثنايا واد .
يق�س��م البلدة ملتقى �سارعني رئي�سني متعامدين، ويف فرتة االنتداب 
تو�سعت البلدة واأن�ساأ بها االجنليز كامب كبري نظرا الأهمية موقعها 
واأخل��ى االجنلي��ز املع�سك��ر بانته��اء انتدابهم تارك��ني خم�سة ع�سر 
دباب��ة واأ�سلحة اأخرى ا�ستخدمها املجاهدون الفل�سطينيون اآنذاك، 

وقد بني��ت منازل البلدة 
�سرق��ا وجنوب��ا يف موازاة 

ق��رى  اإىل  املوؤدي��ة  الط��رق 
اأخ��رى، وق��در ع��دد املن��ازل بالبلدة 

عام 1948 حوايل 230 منزل.
فتح��ت  ابتدائي��ة  مدر�س��ة  دم��رة  يف  وكان   
واأربع��ني  ل�سبع��ة   1946 �سن��ة  يف  اأبوابه��ا 
تلمي��ذا وكث��ريا م��ا كان��ت اأرا�سيه��ا الزراعية 
عر�سة لزح��ف رمال ال�ساط��ئ، وقد عرث على 

اآب��ار خ��ارج القرية بعمق ب��رتاوح بني 20و25 
م��رتا، وخ�سو�سا يف قعر االأخادي��د املوؤدية اإىل 

وادي احل�س��ي ال��ذي كانت الفي�سان��ات ال�ستوية 
فيه تزد م�سادر املياه اجلوفية. 

ال��ري  مبي��اه  القري��ة  مت��د  االآب��ار  ه��ذه  وكان��ت 
96 دومن��ا خم�س�س��ا  للزراع��ة، كان ماجمموع��ه 

خم�س�س��ا  دومن��ا   7412 وامل��وز  للحم�سي��ات 
اأو  مروي��ا  دومن��ا  و388  للحب��وب 
م�ستخدما للب�سات��ني، موقع البلدة 
اأنظ��ار  حم��ط  جعله��ا  اجلغ��رايف 

احل�س��ارات منذ الق��دم فبلدة دمره 
ت�سم اآثارا، منها اأ�س�ص اأبنية قدمية 

اأثري��ة  وتيج��ان  واأعم��دة  ومق��ربة 
نادرة الوجود يف فل�سطني واأعمدة مقطوعة.

 وكان يف اأر�سه��ا اأي�س��ا موقع��ان اأثري��ان فيهم��ا اأن��واع م��ن املخلفات 
�سحيف��ة  اأوردت   1948 \فرباي��ر  �سب��اط   16 ويف  االأثري��ة 
)فل�سطني( ال�سادرة يف يافا، اأن قافلة يهودية مرت بدمرة واأطلقت 
الن��ار على �سكانها، وجاء يف ال�سحيف��ة اأن ال�سكان ردوا على اإطالق 

النار.
 ويف 31 اأيار/مايو طرد �سكان قرية هوج املجاورة اإىل دمره ويقول 
امل��وؤرخ االإ�سرائيل��ي بني موري�ص اإنه��م منعوا مرارا م��ن العودة اإليها 

وهذا يعني اأنهم بقوا يف دمرة.

دمرة قضاء غزة

غزة- الراأي
اأو�س��ى رئي���ص قطاع ال�سح��ة والبيئ��ة د. با�سم نعي��م بت�سكل جلنة 
م�سرتك��ة خا�س��ة برئا�س��ة وكي��ل ال��وزارة د. يو�س��ف اأب��و الري���ص 
لبحث ملف الطب ال�سرع��ي ، واإعداد الئحة تنفيذية لقانون الطب 
ال�سرعي، وتكوي��ن جمل�ص ا�ست�ساري للنهو���ص باحلالة اال�ست�سارية 

يف قطاع غزة.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله وفدا من وزارة العدل برئا�سة وكيل وزارة 

العدل امل�ست�سار عمر الرب�ص.
واأك��د د. نعيم خالل اللقاء ال��ذي �سم عددا من اأركان وزارة ال�سحة 
اأن الط��ب ال�سرع��ي يف قط��اع غ��زة يعاين و�سع��ا �سعب��ا ب�سبب نق�ص 
ال��كادر الب�س��ري وعدم توفر امل��كان واملواد اللوج�ستي��ة اخلا�سة به 

وا�سفا اإياه بامللف اخلطري والهام.
و دع��ا د. نعي��م اىل اإن�س��اء معهد طب��ي �سرعي �سام��ل ال يقت�سر على 
وج��ود ثالج��ات داخ��ل امل�ست�سفيات فقط ، ب��ل يتع��داه اإىل تدريب 
ال��كادر الطبي من اأطب��اء وممر�سني وتطويرهم يف جم��ال الت�سريح 
ملتابع��ة االأبعاد الثانوية حال وق��وع اأخطاء طبية لتحقيق العدالة 
وخدمته��ا، وتوثيق الدرا�س��ات واحلاالت يف املحاف��ل الدولية اأثناء 

االعتداءات ال�سهيونية على القطاع.

" نعيم" يوصي بتشكيل لجنة 
تختص بمتابعة الملف الشرعي في قطاع غزة
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
رمبا كانت ت�سريحات رئي�ص ما ت�سمى بهيئة االأ�سرى 
واملحرري��ن عي�س��ى قراقع حتم��ل وراءه��ا الكثري من 
الت�س��اوؤالت ح��ول مكان مل��ف االأ�سرى عل��ى ال�ساحة 
الدولية؛ فال�سغوطات االأمريكية واالأوروبية وحتى 
ال�سهيوني��ة التي حتدث عنها يف اإطار تهمي�ص ق�سية 
االأ�س��رى وحماول��ة طبعه��م باالإره��اب لي�س��ت اأم��را 
عابرا واإمنا حتتاج اإىل درا�سة وحتليل ملعرفة كيفية 

جتاوزها.
ولك��ن الت�ساوؤل االأكرب الذي ي��دق ذهن كل فل�سطيني 
بع��د التعرف على وج��ود �سغوطات غربي��ة؛ هو اإىل 
اأي ح��د جنحت تلك ال�سغوطات وه��ل بداأت تثمر اأم 

ال؟!

تحويل الوزارة إلى هيئة
ومن��ذ اأن قررت ال�سلطة حتويل وزارة �سوؤون االأ�سرى 
م��ن ب��ني كل ال��وزارات اإىل جم��رد هيئ��ة ب��داأ القلق 
يت�سل��ل اإىل قل��وب االأ�س��رى وعائالتهم ح��ول ماهية 
تاأث��ري هذا القرار على واقعه��م و�سمودهم يف �سجون 

العتمة.
وي��رى النائ��ب ع��ن كتل��ة حما���ص الربملاني��ة خلي��ل 
الربعي باأن ال�سغوط��ات االأمريكية واالأوروبية على 
ال�سلطة الفل�سطينية اآت��ت اأكلها وكانت اأوىل ثمارها 

حتويل وزارة �سوؤون االأ�سرى واملحررين اإىل هيئة.
ويق��ول ل� اأحرار ولدنا اإن تغيري الوزارة اإىل هيئة من 
�ساأن��ه اأن يوؤثر على واقع االأ�سرى وحياتهم و�ست�سبح 

ق�سية االأ�سرى طي الن�سيان ويتم تهمي�سها.

وي�س��ري النائ��ب اإىل اأن االحتالل يري��د اأن تكون �سورة 
االأ�س��رى يف الع��امل كاإرهابيني واأال يتعاط��ف معهم اأحد 
واأال يعمل اأحد على اإطالق �سراحهم اأو دعمهم و�ستكون 
ل��ه خطورة بالغ��ة، معت��ربا اأن ال�سلط��ة اإن ر�سخت ملثل 
تل��ك ال�سغ��وط ف��اإن ال�سع��ب الفل�سطين��ي ل��ن ير�س��خ 
و�ستبقى ق�سية االأ�سرى بالن�سبة له حمورية واأ�سا�سية.

ويتاب��ع:” �سيبق��ى االأ�س��رى ن��واة ال�سع��ب واجلهة 
ال�ساح��ة  يف  املتق��دم  اخلن��دق  يف  تراب��ط  الت��ي 
الفل�سطيني��ة ولديه��م اإمكاني��ات وجه��د ما ميكنهم 
م��ن انتزاع حقوقه��م ب�سكل قوي واملث��ال على ذلك 
االإ�سراب االأخري ال��ذي خا�سوه باإرادتهم ورف�سوا 

اأن تك�سر”.

االتحاد األوروبي
من جانبه يق��ول النا�سط احلقوقي يف �سوؤون االأ�سرى 
حلم��ي االأعرج ل��� اأح��رار ولدن��ا اإن ال�سغوط��ات تعد 
تدخال مرفو�س��ا نهائيا جملة وتف�سيال، واأنه اإذا كان 
الكي��ان ال�سهي��وين يتدخل يف �سوؤونه��م كونه احتالل 
اأنه��ا  بحك��م  تتدخ��ل  املتح��دة  والوالي��ات  يعتقله��م 
داعمة لهذا االحتالل فاإنه ال ميكن تفهم ال�سغوطات 

من قبل االحتاد االأوروبي.
ويو�س��ح االأعرج ب��اأن دول االحت��اد االأوروبي تنا�سر 
الراف���ص  موقفه��م  وتدع��م  الفل�سطيني��ني  حق��وق 
لالحتالل وبناء الدولة الفل�سطينية، كما اأن االحتاد 
اأج��از ل��كل ال�سع��وب املحتل��ة اأن تق��اوم االحتالل مع 
العل��م اأن املقاوم��ة حتم��ل يف طياته��ا مل��ف املعتقل��ني 

واالأ�سرى.
وي�سيف:” االعتقال ال يعن��ي املوت اأو الن�سيان واإمنا 
احلرية وامل�ستقبل، واالأ�سرى لهم عائالت ولهم اأمهات 
وزوجات واأ�سدقاء واأقرباء؛ هم لي�سوا اأرقاما بل هم 
ميثل��ون �سعب��ا ووطنا وعائ��الت ومن حقه��ا اأن تعي�ص 
حي��اة كرمي��ة ومن ح��ق االأ�سري اأن يح�س��ل على كامل 

حقوقه واحتياجاته”.
وي��رى النا�سط باأن االحتالل يت��ذرع ويختلق احلجج 
وامل�سوغات للت�سييق عل��ى االأ�سرى من خالل عقوبات 
جماعي��ة خمالفة للقانون تارة وت��ارة اأخرى ي�سغط 
عل��ى اجله��ات الدولي��ة املمول��ة ويدع��ي اأن االأم��وال 
تذه��ب لالأ�س��رى. وخت��م قائ��ال:” ال نك��رتث اإن دفع 
االأحت��اد االأوروب��ي االأم��وال اخلا�سة باالأ�س��رى اأم ال 

الأنهم �سيح�سلون على الدعم املطلوب”.

الضغوطات الخارجية..
 خطوات على طريق تهميش األسرى

غزة – الراأي
اأك��د مدير عام �سئ��ون الع�سائر واالإ�س��الح بوزارة 
الداخلية واالأمن الوطني ، احلاج ح�سني ال�سرحي 
، اأن 73 جلن��ة اإ�س��الح تابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة 
جنح��ت بتوفيق م��ن اهلل �سبحانه وتع��اىل يف حل 
60األ��ف و700 ق�سية خالفي��ة منذ مطلع العام 

2017م. اأبريل/  �سهر  نهاية  وحتى  2007م 
وق��ال ال�سرح��ي خ��الل حلق��ة ه��ذا االأ�سب��وع من 
الربنام��ج االإذاع��ي " وثائ��ق ر�سمي��ة" ع��رب اأث��ري 
اإذاع��ة ال��راأي: اإن مكات��ب االإدارة العامة ل�سئون 
الع�سائر واالإ�سالح بوزارة الداخلية يف حمافظات 
قط��اع غ��زة اأجنزت م��ا ن�سبت��ه %97 م��ن جممل 
يف  املنت�س��رة  جلانه��ا  عل��ى  املعرو�س��ة  الق�ساي��ا 
حمافظ��ات القط��اع وعدده��ا 73 جلن��ة يعمل بها 
767 رجل اإ�سالح يحملون بطاقة ُم�سلح مو�سومة 

بختم وزارة الداخلية.
َ ال�سرح��ي اأنه بجهود رج��ال االإ�سالح متكنت  وَب��نيَّ
مكات��ب الع�سائ��ر واالإ�س��الح خالل الع�س��ر �سنوات 

املا�سي��ة من " حل 16األ��ف و426 ق�سية يف املكتب 
اإىل  اإ�ساف��ة   ، ل��الإدارة مبحافظ��ة غ��زة  املرك��زي 
ح��ل 10اآالف و493 ق�سي��ة يف حمافظ��ة ال�سمال 

يف  ق�سي��ة  و5861   ،
الو�سط��ى،  املحافظ��ة 
باالإ�ساف��ة اإىل 15األ��ف 
يف  ق�سي��ة  و417 
خانيون���ص،  حمافظ��ة 
و11 األ��ف و970 ق�سية 

يف حمافظة رفح .

عززت الصُلح 
المجتمعي

ال�سرح��ي  وا�ستط��رد 
قائ��اًل : "ع��ززت مكاتب 
واالإ�س��الح  الع�سائ��ر 
التابعة لوزارة الداخلية 
لح يف املجتمع  ثقاف��ة ال�سُ
الفل�سطين��ي ،وزادت م��ن التوا�س��ل املجتمع��ي ب��ني 
اأطي��اف �سعبنا يف قط��اع غزة .. ومت احلل يف اأغلب 

الق�سايا بال�سفح والرتا�سي بني تلك العائالت التي 
راح منها �سحايا عن طريق القتل اخلطاأ.. واأ�سهمت 
االإدارة ب�س��كل فّع��ال يف رف��ع الع��بء الكب��ري ع��ن 
املحاك��م والنيابة العامة ومراكز ال�سرطة ومراكز 

التاأهيل واال�سالح والنظارات.
واأك��د مدير ع��ام االإدارة العام��ة ل�سئ��ون الع�سائر 
واالإ�س��الح "ا�ستطعن��ا وبجه��ود املخل�س��ني اإطف��اء 
ن��ار اخل�سومة ب��ني اأبن��اء �سعبنا ،ورب��ط االأو�سال 

وتقوية العالقة فيما بني �سرائح املجتمع الغزي.
ولفت ال�سرحي اإىل اأن رجال االإ�سالح يف وزارة الداخلية 
يعم��ل غالبيته��م كمتطوعني من باب ال�سع��ي يف االإ�سالح 

ونزع فتيل اخلالفات واالأزمات بني اأبناء �سعبنا.. 
مكات��ب  ::" اإن  حديث��ه  خمتتم��ا  ال�سرح��ي  وق��ال 
اال�س��الح ب��وزارة الداخلي��ة مفتوح��ة يف حمافظات 
قط��اع غ��زة اخلم�سة مل�ساع��دة اأهلن��ا يف القطاع على 
حل م�ساكله��م بالود والعفو والت�سام��ح والت�سافح من 
اأج��ل حتجيم اخلالف��ات والنزاعات وتر�سي��خ ال�سلم 

االأهلي داخل املجتمع الفل�سطيني.

السرحي: لجان اإلصالح أنجزت 97% من مجمل القضايا المعروضة
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وزارة  تقن��ي  نظمت��ه  �سال��ون  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
االت�ساالت  و احتاد �سركات انظمة املعلومات "بيتا 
"  مبنا�سب��ة الي��وم العامل��ي لالت�س��االت و جمتمع 
املعلوم��ات  الذي يحتفل ب��ه العامل يف ال�سابع ع�سر 
م��ن ماي��و 2017 و ال��ذي ج��اء بعن��وان البيان��ات 

ال�سخمة من اأجل اإحداث تاأثري �سخم
و اأك��د م. �سهي��ل م��دوخ  وكي��ل وزارة االت�س��االت و 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات ان االحتفالي��ة ه��ي  نقطة 
انط��الق  وخط��ة عمل لرتجمة �سع��ار اليوم العاملي 
لالت�ساالت وجمتمع املعلومات خلطوات عملية كما 

جت�سد يف العام املا�سي. 
وب��ني م. م��دوخ ان وزارة االت�س��االت وتكنولوجيا 
املح��وري  دوره��ا  حتقي��ق  عل��ى  تعم��ل  املعلوم��ات 
والبن��اء بتحقي��ق جمل��ة م��ن االأه��داف املتعلق��ة 
بالبني��ة التحتي��ة لالت�ساالت وخدم��ات االنرتنت 
وزي��ادة االنت�سار يف اخلدم��ات على م�ستوى الهاتف 

املحمول والنفاذ لالإنرتنت.
وذك��ر م. م��دوخ  اأن موؤ�سر النف��اذ للمحمول 89%  
لالإنرتن��ت  النف��اذ  م�سرتك��ي  ن�سب��ة  زادت  حي��ث 
 9 النف��اذ  %16.8 فيم��ا و�س��ل متو�س��ط �سرع��ة 

ميجابت يف الثانية .
وب��ني م��دوخ ان فل�سط��ني  احتلت املرتب��ة الرابعة 
يف متو�س��ط �سرع��ة النف��اذ عل��ى امل�ست��وى العربي، 
كم��ا ر�سخت وعززت ال��وزارة ال�سراك��ة مع اجلهات 
الفاعل��ة واملوؤثرة خدم��ة ل�سالح قطاع االت�ساالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
و�س��ع  �ستتبن��ى    ال��وزارة  اأن  م��دوخ  م.  اأو�س��ح  و 
ا�سرتاتيجي��ة داعم��ة للعم��ل ع��ن بع��د بال�سراكة 
م��ع ذات العالقة لزيادة �سرع��ات النطاق العري�ص 

والنف��اذ لالإنرتن��ت ، حيث تتطلع ال��وزارة اإىل فتح 
ب��اب املناف�سة يف �سب��كات االت�سال اخلل��وي قريبا 
يف قط��اع غ��زة و النهو�ص باخلدم��ات االلكرتونية 

والذكية.
 و ن��وه م��دوخ  ان ال��وزارة �ستعم��ل عل��ى اج��راءات  
لت�سجي��ل �س��ركات تكنولوجي��ا املعلوم��ات ومراك��ز 
التدريب مبا ينظم عملها رغم التحديات ال�سعبة .
وتابع قائ��اًل ان الوزارة ت�سعى  لتعزيز اال�ستخدام 
االأمث��ل لتكنولوجي��ا املعلومات حي��ث اأمتت الوزارة 
اأم��ن ومفي��د"  "نح��و انرتن��ت  التوعوي��ة  املب��ادرة 
والت��ي ا�ستمرت على م��دار �سهرين و�سلت ل�سريحة 
وا�سعة من املجتمع و�سنغتنم الفر�سة يف هذا اليوم 

لتكرمي امل�ساركني يف اإجناح املبادرة.
ب��دوره اأ�س��اد اأ. ناه���ص عي��د  ع�س��و جمل���ص ادارة 
احتاد �سركات انظمة املعلوم��ات –بيتا بدور وزارة 
االت�س��االت و تكنولوجيا املعلوم��ات بحر�سها على 
بن��اء خط��ط م�ستقبلي��ة و غر���ص فل�سط��ني عل��ى 

اخلريطة التكنولوجية.
فيم��ا دع��ا عيد اإىل �س��رورة العمل اجل��اد من اجل 
العم��ل على تقوي��ة البني��ة التحتي��ة لتكنولوجيا 

املعلومات و مواجهة التحديات و ال�سعوبات .

الجلسة األولى
وكان��ت اجلل�س��ة االوىل بعنوان: نظري��ة البيانات 
ال�سخم��ة و تطبيقاته��ا  حي��ث اأدار اجلل�سة رئي�ص 
اللجن��ة التح�سريية للي��وم العامل��ي لالت�ساالت د. 

حممد العب�سي .
حي��ث حتدث خاللها د. اأجمد اأبو جبارة من �سركة 

مايكرو�سف��ت حي��ث ب��ني تزاي��د حج��م البيان��ات 
ب�س��كل كبري ، اح�سائيات وتعداد البيانات ، التطور 
و  االأخ��رية    االآون��ة  يف  الب�سري��ة  واك��ب  ال��ذي 
اأجه��زة املراقبة التي لها دور كب��ري يف جمع الكثري 
م��ن البيان��ات و ب��ني �سيا�سيات ال��دول يف ا�ستخدام 

املعلومات ال�سخمة.
تلته��ا نقا���ص م��ع االأكادمي��ي د. �س��ادي الربق��وين 
�ستح�س��ل  الت��ي  الطبي��ة  الث��ورة  ع��ن  اأملاني��ا  م��ن 
ال��ذكاء  م��ع  ال�سخم��ة  املعلوم��ات  اجتم��اع  عن��د 

اال�سطناعي. 
فيم��ا تل��ى ذل��ك ح��وار م��ع م. ح�س��ام الك��رد مدير 
االأنظم��ة ملجموع��ة دالت��ا الكندي��ة الت��ي كان��ت 
البيانات ال�سخم��ة يف التجارة االلكرتونية والبيع 
بالتجزئة، وعر�ص النماذج التي ت�ستعمل البيانات 

ال�سخمة يف التجارة ك�ستاربك�ص.
فيم��ا عر���ص عمي��د كلي��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات 
عر���ص  برك��ة  ربح��ي  د.  اال�سالمي��ة   باجلامع��ة 
اأبحاث��ًا اأكادميي��ة وجتربت��ه اخلا�س��ة يف عملي��ة 
جتميع البيانات والبيانات ال�سخمة عامليًا وحمليًا.

الجلسة الثانية
�س��وق  و  ادوات  بعن��وان  الثاني��ة  وكان��ت اجلل�س��ة 
البيان��ات ال�سخم��ة  حي��ث اأدارت  اجلل�س��ة م. لينا 
�سامي��ة حيث حتدث خاللها م. ل��وؤي بهدر من قطر 
Hadoop and Rel -  قق��د مقارن��ة ب��ني
tional Database يف كلمت��ه املطروح��ة 
ب�س��اأن البيان��ات ال�سخم��ة، وعر���ص تو�سي��ات عن 
قط��اع  يف  ال�سخم��ة  البيان��ات  ا�ستخ��دام  كيفي��ة 

غزة.
فيم��ا تل��ى ذلك ق��دم  م. ع�س��ام الزينات��ي  �سرحًا 
ع��ن  االأدوات  امل�ستخدم��ة يف التعام��ل مع البيانات 

ال�سخمة .
ب��دوره حتدث د. عبد الغن��ي م�ستهى موؤ�س�ص املعهد 
االأوروبي للتدريب والتنمية عن  ق�س�ص النجاح يف 

البيانات ال�سخمة وحتليلها يف اأوروبا.

الجلسة الختامية و تكريم 
المشاركين

اأعل��ن  د. �سعي��د  الزب��دة رئي���ص حا�سن��ة يوكا�ص 
 Big Data التكنولوجي��ة عن حت��دي هاكاثون
احلا�سن��ة  برعاي��ة  قريب��ًا  حدوث��ه  املرتق��ب 
وتقني��ات  بحل��ول  تخ��رج  والت��ي  التكنولوجي��ة 
جديدة يتم عر�سها على مزودي �سركات االنرتنت.
وب��ني م ع�س��ام الزينات��ي امل�ست�سار التقن��ي حا�سنة 
احلا�سن��ة   ا�ستع��داد  عل��ى  التكنولوجي��ة  يوكا���ص 
 Big Data هاكاث��ون  ع��ن  معلوم��ات  بتزوي��د  
والذي ي�ستقطب م�سكالت �سركات االنرتنت يف قطاع 

غزة بحيث يتم تزويد ال�سركات باحللول لها.
و تخل��ل الي��وم العاملي لالت�س��االت   ومداخالت من 
احل�س��ور  اأك��دت يف جممله��ا عل��ى �س��رورة تع��اون 
بقط��اع  النهو���ص  للم�ساهم��ة يف  جمي��ع اجله��ات  
تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وتنمية املجتمع 

الفل�سطيني.
ويف خت��ام اليوم العاملي لالت�س��االت كرمت الوزارة 
امل�سارك��ني يف ال�سالون التقني و جلن��ة اإنرتنت اآمن 

و مفيد

خالل اليوم العالمي لالتصاالت و مجتمع المعلومات 

م. مدوخ : الدعوة لوضع خطة عمل لالستفادة من البيانات الضخمة

عزة- الراأي
االت�س��االت  وزارة  اأك��دت 
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات انها ت�سعى 
بال�سراك��ة م��ع كاف��ة اجله��ات  ان 
تبن��ي   الواع��د  امل�ستقب��ل  يك��ون  

تكنولوجيا جديدة وتوفري خدمات 
ب��روؤى معا�سرة تعتم��د ب�سكل كبري 
البيان��ات  مفه��وم  ا�ستخ��دام  عل��ى 
ال�سخم��ة لتحقيق نتائج اأكرث اأمانا 
و كف��اءة وفاعلي��ة باالإ�ساف��ة اإىل 

توفري فر���ص اأو�س��ع لال�ستفادة من 
م�س��ادر جدي��دة للدخ��ل و اأهمي��ة 
االأدوات  ومواكب��ة  ا�ستغالله��ا 
العاملي��ة نحو تعظيم اال�ستفادة من 

هذه البيانات.
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غزة- الراأي- فل�سطني عبد الكرمي
اأك��د مدي��ر االإدارة العام��ة لل��زكاة ب��وزارة 
االأوق��اف بغ��زة اأ�سام��ة ا�سلي��م، اأن وزارت��ه 
املب��ارك  رم�س��ان  �سه��ر  ال�ستقب��ال  ت�ستع��د 
من��ذ ما يق��ارب �سهري��ن متوا�سل��ني، مو�سحا 
اأن ال�سه��ر الف�سي��ل �سي�سه��د تنفي��ذ العديد 
م��ن امل�ساري��ع التكافلي��ة والت��ي ت�سم��ل �سلة 
غذائية وم�ساعدات لعائ��الت ت�سكن اإيجار، 
واأي�س��ا م�سروع اإفطار ال�سائم وفرحة العيد 

والكثري من االأن�سطة االأخرى.
وقال ا�سليم يف ح��وار خا�ص للراأي:" هناك 
ا�ستنف��ار عام ل��دى 43 جلن��ة زكاة للو�سول 
للكث��ري م��ن العائ��الت الفق��رية واملحتاج��ة 
بغزة، حيث يوج��د عندنا برنامج الكرتوين 
عل��ى ال�سبك��ة العنكبوتي��ة وجل��ان ال��زكاة 
ه��ي االأكرث احتكاكا باملواطن��ني، وهي اأدرى 

بظروف العائالت".

مشاريع تكافلية
وت�سمل م�ساريع ال��زكاة الرم�سانية، تقدمي 
م�ساع��دات بدل اإيجار حل��وايل 260 اأ�سرة، 
وتق��دمي 4000 ط��رد غذائ��ي يف اأول ليلة 
برم�سان عل��ى م�ستوى قطاع غ��زة للعائالت 
الط��رد  ويت�سم��ن  واملحتاج��ة،  الفق��رية 
الغذائي �سلة كب��رية حتتوي على 23 �سنف 

بقيمة 210 �سيكل.
كما ت�سمل م�ساري��ع جلنة الزكاة باالأوقاف، 
م�سروع الغارم��ني باعتباره م�سروع هام جدا 
ويتمثل يف االفراج عن بع�ص اأ�سحاب الذمم 
املالية واملعتقلني لدى وزارة الداخلية بغزة 

على خلفية ديون مالية.
ويف ه��ذا االإطار لف��ت ا�سلي��م اإىل اأن الزكاة 
تنف��ذ ه��ذا امل�س��روع كل ع��ام ولك��ن ح�س��ب 
ا�ستطاعته��ا ومقدرته��ا، حيث يت��م االفراج 
عن املئات من املعتقلني بالتعاون مع العاملني 
يف وزارة الداخلي��ة، حيث يتم ت�سكيل جلنة 
لالإ�س��راف عل��ى ه��ذا املو�س��وع، متوقع��ا اأن 
يغطي هذا امل�س��روع 700 اأ�سرة بقطاع غزة 

بتمويل من موؤ�س�سة �سنابل اخلري.
لل��زكاة:"  العام��ة  االإدارة  مدي��ر  واأ�س��اف 
اإن هن��اك م�سروع اآخ��ر وهو اإفط��ار ال�سائم 
يف رم�س��ان، حي��ث اأن متويل امل�س��روع ب�سكل 
جزئي وت�سعى زكاة االأوقاف الإمتامه طوال 
ال�سهر الكرمي، بحي��ث يتم توزيع وجبة اأرز 
وحل��م طازج عل��ى 500 اأ�سرة فق��رية ب�سكل 
يوم��ي"، مو�سح��ا اأن الزكاة �ستنف��ذ م�سروع 
امل�ساع��دات النقدي��ة حل��وايل األف��ي اأ�س��رة 
ل�15 رم�سان، حي��ث �ستتلقى كل اأ�سرة 200 
�سي��كل، وهذه الدفعة لتعزي��ز �سمود النا�ص 

يف غزة.

واإىل جان��ب تل��ك امل�ساري��ع، �ستنف��ذ جلن��ة 
زكاة االأوق��اف م�س��روع اجل��والت العمري��ة 
وال��ذي بداأت��ه اللجن��ة قبل عام��ني، بحيث 
تقوم بعمل زيارات ميدانية للمناطق االأكرث 
ه�سا�س��ة وحاج��ة وفق��ر، وه��ذه املناطق ال 
تتمك��ن االأوقاف م��ن الو�سول اإليه��ا، بحيث 
تق��وم جلان الزكاة بتوفري م�ستلزمات املنزل 

واالأثاث واملعي�سة.
وكانت جلان الزكاة التابعة لوزارة االأوقاف 
بغ��زة، قد نفذت هذا امل�س��روع التكافلي قبل 
ثالث��ة اأ�سابيع م��ن االآن حلوايل 150 اأ�سرة 

فقرية ومعوزة.
كم��ا �ستق��دم جل��ان ال��زكاة م�س��روع فرحة 
امل�ساع��دات  توزي��ع  �سيت��م  حي��ث  العي��د، 
النقدي��ة للعديد من االأ�سر املحتاجة بهدف 
اإدخ��ال الفرح��ة وال�س��رور عل��ى اأفراده��ا 
وخا�س��ة االأطف��ال منه��م، ولال�ستف��ادة م��ن 

زكاة الفطر واال�ستعداد للعيد.

أنشطة متنوعة
وفيما يتعلق باالأن�سطة املتنوعة خالل �سهر 
رم�سان، اأك��د ا�سليم اأن هن��اك جمموعة من 
امل�ساريع منه��ا توفري ال�سح��ور للمعتكفني يف 
امل�ساجد وتوفري وجب��ات االفطار لهم اأي�سا، 
واأي�س��ا توف��ري بطاري��ات ubs  بق��وة 200 

امب��ري للم�ساج��د لي�ستطي��ع امل�سل��ني تادية 
�سلواتهم.

كم��ا �سيتم توفري ليدات ملا يقارب من 4300 
اأ�س��رة فق��رية عل��ى م�ست��وى قط��اع غ��زة يف 
�سل��ة  م�س��روع  اإىل جان��ب  رم�س��ان،  بداي��ة 
اخل�سار ب�سكل متك��رر كل اأ�سبوع وعلى مدار 

خم�ص اأ�سابيع حلوايل 250 اأ�سرة.
واإىل جان��ب ذل��ك، �ستعم��ل زكاة االأوق��اف 
بغزة عل��ى توفري ق�سائم �سرائي��ة بالتعاون 
م��ع موؤ�س�س��ات دولية تن�س��ط يف قطاع غزة، 
بحي��ث ت�ستفي��د م��ن امل�س��روع 1150 اأ�سرة 
فقرية، وت�سل قيمة الق�سيمة ل�150 �سيكل، 
الفتا اإىل اأن وعودات حقيقية من موؤ�س�سات 
باخلارج لتق��دمي الدعم لغزة ولكن احل�سار 

يعيق دون تنفيذها.
االإدارة  اأن  اإىل  حديث��ه  يف  ا�سلي��م  ولف��ت 
العام��ة لل��زكاة ت�س��رف عل��ى 43 جلن��ة يف 
كل مناط��ق قط��اع غ��زة، حي��ث تتوا�سل مع 
املحلي��ة  اخلريي��ة  املوؤ�س�س��ات  م��ن  العدي��د 
والدولية، ولها م�س��ادر خا�سة لتمويل هذه 

امل�ساريع اخلريية.
ودعا ا�سليم كل من ي�ستطيع الوقوف بجانب 
اأبناء ال�سع��ب الفل�سطيني بغ��زة اإىل دعمه 
كون احل�س��ار واخلن��اق ي�ست��د، والأن الكثري 

من العائالت ال ت�ستطيع توفري قوت يومها.

األوقاف: 4000 طرد غذائي ومشاريع تكافلية لعائالت فقيرة في رمضان

تعرف على المشاريع التكافلية ألوقاف غزة خالل "رمضان"
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التعليم بغزة: إعالن 
نتائج امتحانات 

الوظائف التدريسية 
اليوم

غزة- الراأي
قال��ت وزارة الرتبي��ة والتعليم يف غزة 
امتحان��ات  نتائ��ج  اإع��الن  �سيت��م  اإن��ه 

الوظائف التدري�سية اليوم االثنني.
واأ�ساف��ت ال��وزارة يف ت�سري��ح لوكال��ة 
النتائ��ج  اإع��الن  �سيت��م  "ال��راأي" اأن��ه 
ال�ساع��ة العا�سرة �سباًح��ا عرب موقعها 

االإلكرتوين.
يذك��ر اأن 24،400 خري��ج وخريج��ة 
الوظائ��ف  المتحان��ات  تقدم��وا 
التدري�سي��ة احلكومي��ة، �سب��اح االأحد 
املا�س��ي، يف 78 جلن��ة ل��وزارة الرتبية 
والتعلي��م موزعة على م�ست��وى مدار�ص 

قطاع غزة

غزة- الراأي
اأك��د العقيد ريا���ص القا�سي نائب مدير 
اأن  العام��ة  للمباح��ث  العام��ة  االإدارة 
جرائم القتل التي حدثت يف غزة تاأتي 
يف االإط��ار الطبيع��ي الت��ي ال يخلو منها 
اأي جمتم��ع نافيا اأن يكون هناك جرائم 

منظمة يف غزة .
واأو�سح القا�سي اأن املباحث العامة تقوم 
مبتابعة على م��دار ال�ساعة للم�سبوهني 
واأ�سح��اب ال�سواب��ق ويت��م ا�ستدعاءهم 
اىل  باالإ�ساف��ة  روتين��ي  دوري  ب�س��كل 
املباح��ث  اأن  منوه��ا  �سلوكه��م  مراقب��ة 
لديها ملفات كاملة عنهم تتم بالتن�سيق 

مع كافة اجلهات املخت�سة.
وبني العقيد القا�سي اأن معظم اجلرائم 
الت��ي حدث��ت بغ��زة ال يك��ون طابعه��ا 
القتل املتعمد بل يك��ون دافعها ال�سرقة 
وم��ن ث��م تتط��ور االأم��ور دون تخطيط 

م�سبق.
وخ��الل حديث��ه ع��ن االإج��راءات التي 
تق��وم به��ا املباحث فور ح��دوث جرمية 
تلقين��ا بالغ��ًا  " ف��ور   : القا�س��ي  ق��ال 
بحدوث جرمية تتوجه طواقم املباحث 
عل��ى الفور اىل امل��كان ب�سحب��ة االأدلة 
اجلنائي��ة ويتم اغ��الق م�سرح اجلرمية 
ب�سكل كامل مع التاأكيد على عدم العبث 
يف املكان لكي يت�سنى خلرباء االأدلة رفع 

االثار وفح�ص الب�سمات" .
واأ�س��ار القا�س��ي اىل اأنه بع��د اأن تنتهي 
دور  ياأت��ي  عمله��ا  م��ن  االأدل��ة  اإدارة 
املباح��ث من خ��الل ر�سم كروك��ي مل�سرح 

اجلرمي��ة مع جم��ع البيان��ات وموا�سلة 
التحريات والتحقيقات الالزمة .

وح��ذر العقي��د القا�س��ي املواطن��ني من 
التواج��د يف م��كان م�س��رح اجلرمي��ة اأو 
حماول��ة العب��ث في��ه اأو حتري��ك املواد 
املوج��ودة يف امل��كان موؤك��دا اأن��ه يج��ب 
اب��الغ ال�سرط��ة ف��ورا ح��ال وق��وع اأي 
جرمي��ة مع املحافظ��ة على امل��كان دون 

العبث فيه حلني و�سول املخت�سني.
ون��وه القا�سي بع��د انته��اء التحقيقات 
تق��وم املباح��ث بتحويل مل��ف الق�سية 
ال�سرط��ة  يف  التحقي��ق  ملفت���ص  كام��اًل 
القانوني��ة  االإج��راءات  ال�ستكم��ال 

الالزمة ح�سب االأ�سول.
واأ�سار القا�سي " لدينا يف املباحث فريق 
اأ�سالي��ب  اأح��دث  عل��ى  م��درب  حتقي��ق 
التحقيق ومعظمه��م من خريجي كليات 

يف  كب��رية  خ��ربة  وميتلك��ون  ال�سرط��ة 
اأنن��ا  اإىل  باالإ�ساف��ة  الق�ساي��ا  اجن��از 
نق��وم بعمل دورات ب�سكل م�ستمر يف هذا 
املجال لتاأهيل ال��كادر ال�سرطي املنا�سب 

للتعامل مع الق�سايا.
واأو�س��ح القا�سي اأنه يت��م االأن التجهيز 
كاف��ة  يف  املفرقع��ات  عل��ى  حلمل��ة 
املحافظ��ات وذل��ك بالتزامن مع اقرتاب 
ال��ذي  ال�سي��ف  ومو�س��م  رم�س��ان  �سه��ر 
يت��م ا�ستخدام هذه املفرقع��ات من قبل 
البع���ص والت��ي بدوره��ا ت�سب��ب ازع��اج 

للمواطنني.
وع��ن خط��ة �سهر رم�س��ان اأك��د القا�سي 
اأن املباح��ث اأع��دت خطة كامل��ة للعمل 
خ��الل ه��ذا ال�سه��ر م��ن خ��الل متابع��ة 
بالتع��اون  لالأ�س��واق  التموي��ن  مباح��ث 
م��ع اجله��ات املخت�س��ة باالإ�ساف��ة اىل 
متابعة االأماكن العامة من قبل مباحث 

ال�سياحة واالثار.
وب��ني اأن اخلط��ة �سيتم ا�ستم��رار العمل 
رم�س��ان  �سه��ر  انته��اء  بع��د  حت��ى  به��ا 
وذل��ك الأن مو�سم ال�سي��ف ي�سهد حركة 
ن�سط��ة باالأ�سواق واالأماك��ن ال�سياحية 

والعامة.
القا�س��ي  نا�س��د  حديث��ه  نهاي��ة  ويف 
وتق��دمي  التع��اون  اىل  املواطن��ني 
ح��ول  العام��ة  للمباح��ث  املعلوم��ات 
للعدال��ة  املطلوب��ني  اأو  امل�سبوه��ني 
باالإ�ساف��ة اإىل اجلرائ��م الت��ي حت��دث 
نق��ل  يف  والته��اون  اال�ستهت��ار  وع��دم 

املعلومات .

القاضي : "معظم الجرائم التي تحدث
 في غزة تأخذ ال طابع القتل المتعمد"

غزة- الراأي
ق��ال مدي��ر املوق��ع الفلك��ي الفل�سطين��ي وع�س��و كر�سي 
اأن  الط��روة  داود  والفل��ك  الف�س��اء  لعل��وم  اليون�سك��و 
احل�ساب��ات الفلكية ت�سري اإىل اأن �سهر رم�سان لهذا العام 
�سيب��داأ يوم ال�سبت املواف��ق لل�ساب��ع والع�سرين من �سهر 

اأيار.
 واأو�س��ح  الط��روة اأن ه��الل �سه��ر رم�سان للع��ام 1438 
هجري��ة �سيول��د م�ساء ي��وم اخلمي�ص املواف��ق للخام�ص 
والع�سري��ن م��ن �سه��ر اأيار الق��ادم ، وذلك عن��د ال�ساعة 

م�ساًء.  دقيقة   10:44
 ِواأ�سار اإىل اأن هالل �سهر رم�سان يف اأي منطقة من الكرة 
االأر�سية، وذلك ب�سب��ب والدته بعد غروب ال�سم�ص، يف 
ح��ني اأن��ه �سي�ساهد بالعني املج��ردة اأو بالتل�سكوبات من 
معظ��م املناط��ق يف الكرة االأر�سية مب��ا يف ذلك فل�سطني 
يوم اجلمعة املوافق ال�ساد�ص والع�سرين من �سهر اأيار.  

وذك��ر اأن فرتة ال�سوم �ست��رتاوح يف فل�سطني خالل �سهر 
رم�س��ان الق��ادم ب��ني 15:45 دقيق��ة يف الي��وم االأول 
من��ه، 15:56 دقيق��ة يف منت�سف��ه 15:58 دقيقة يف 
نهايته، وذلك ب�سب��ب تزامن حلول �سهر رم�سان املبارك 
هذا العام مع االنقالب ال�سيفي وهي الفرتة التي ت�سهد 

اأطول نهار واق�سر ليل خالل العام.
  يف ح��ني �سيولد هالل �سهر �سوال للعام 1438 هجرية 
يف مت��ام ال�ساعة 05:31 دقيقة م��ن �سباح يوم ال�سبت 
املواف��ق الرابع والع�سرين من �سه��ر حزيران القادم ويف 
هذا اليوم �سي�ساهد اله��الل من عدد من الدول العربية 
واال�سالمي��ة، وعلي��ه من املتوق��ع اأن يكون عي��د الفطر 
له��ذا العام يوم االأح��د املوافق للخام���ص والع�سرين من 

�سهر حزيران.

فلكيًا .. 
رمضان يوم السبت المقبل


