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محللون: عباس يسعى لفصل الضفة عن غزة إلبقاء شرعيته
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

ال يزال رئي�س ال�س��لطة الفل�س��طينية حمم��ود عبا�س يجدد 
يوم��ا بعد يوم تهديداته املتوا�سل��ة �سد قطاع غزة وحركة 
حما�س، يف حماولة منه الإجبارها على حل اللجنة االإدارية 
التي �س��كلتها احلركة، وذلك من لل�سغط على اأهايل غزة من 

خالل وقف اإمدادات الكهرباء والدواء وخ�سم الرواتب.
وكان��ت بداي��ة تلك التهدي��دات هو ق��رار حكوم��ة التوافق 
الوطني التي اتخذته ب�س��ورة مفاجئة، يف 4 ني�سان/اإبريل 

املا�س��ي، وذل��ك م��ن خ��الل خ�س��م 30 يف املائ��ة م��ن روات��ب 
موّظف��ي ال�س��لطة يف غ��ّزة من دون ال�س��ّفة. وي��رى حمللون 
�سيا�س��يون ومراقب��ون ب��اأن عبا���س يح��اول اأن يحافظ على 
م��ا تبقى م��ن �س��رعيته واأن يطيل ف��رة بقائه يف ال�س��لطة، 
مو�س��حني باأن��ه من خ��الل اإطالق تهديداته ي�س��عى لف�س��ل 
ال�سفة الغربية عن قطاع غزة وبناء وحدة و�سلطة ال�سفة 
فق��ط، وه��و تاأكيد مل�س��روع روابط الق��رى الت��ي تخطط له 
ا�سرائيل. ويرى الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اإبراهيم املدهون، 

اأن عبا�س يحاول ال�س��غط على حركة حما�س بكل قوته من 
خالل ال�سغط على ال�سعب بغزة وابتزازه لدفعه للثورة �سد 
احلرك��ة، مو�س��حا باأن ت��وايل التهدي��دات تعن��ي اأن عبا�س 
ما���س حيث ب��داأ ويحا�س��ر غ��زة بالتدريج. ووفق م��ا ذكره 
يف حديث��ه لل��راأي، فاإن تل��ك التهديدات هي جتربة فا�س��لة 

يف وق��ت ي�س��عى في��ه عبا���س الإ�س��عاف 
ال�س��احة الفل�س��طينية وحماولة ف�س��ل 
10ال�س��فة ع��ن قط��اع غ��زة، معت��رًا ذل��ك 

تهديدات عباس لغزة.. كشف المستور
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
زي��ارة خاطف��ة و�س��ريعة..هكذا كان��ت زي��ارة الرئي���س 
االأمريك��ي دونال��د ترامب لالأرا�س��ي الفل�س��طينية عقب 
جول��ة ل��ه يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية، باعتباره��ا 

اجلولة االأوىل له منذ توليه رئا�سة احلكم.
ويوؤك��د حمللون �سيا�س��يون ومراقبون باأن زي��ارة ترامب 
للمنطق��ة حققت عدة اأهداف وه��ي االعراف بيهودية 
الدولة واأن القد�س عا�س��مة الإ�س��رائيل، اإىل جانب دمج 
االحت��الل باملنطق��ة العربية متهي��دًا لتطبيع كامل معه 
العام القادم، مو�س��حني اأن الزيارة دعم كامل الإ�سرائيل 
ودفع لل�س��لطة لال�س��طفاف مع القوى االقليمية ملحاربة 

االرهاب.

صفقة العصر
ويق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ه��اين الب�س��و�س يف 
حدي��ث لل��راأي:" اإن ترامب جاء من اأج��ل حتقيق هدف 
اقت�س��ادي وهو اإجناز �سفقة الع�س��ر مع ال�سعودية، اإىل 
جانب اإيجاد دعم عربي الإدانة االإرهاب، حيث مت  و�سع 
حما���س يف �س��لة املنظم��ات االإرهابي��ة م��ع �س��مت عربي 
يف�س��ر بالقب��ول، وهو م��ا يعن��ي اأن على ال��دول العربية 

مقاطعة حركة حما�س والعمل على نبذها".
وفيم��ا يتعل��ق باالإعالن عن و�س��ع حركة حما�س �س��من 
قائمة االرهاب يف وجود 55 دولة عربية يف ال�سعودية، 

اعتر اأن ذلك جاء �س��من خطة اأمنية ت�سعى من خاللها 
اأمريكا اإىل مزيد من الت�س��ييق عل��ى حما�س قد تقود يف 
نهاي��ة املط��اف اإىل ح��رب جديدة عل��ى القطاع �س��تكون 

االأ�سر�س، على حد تعبريه.
ووف��ق ما ذك��ره يف حديث��ه فاإن زي��ارة ترامب لالأرا�س��ي 
الفل�س��طينية حقق��ت دع��م كام��ل الإ�س��رائيل، م��ع اأخ��ذ 
�سمانات فل�س��طينية بالتعاطي مع الواقع اجلديد، ودفع 
ال�سلطة الفل�س��طينية لال�س��طفاف مع القوى االإقليمية 
ملحارب��ة االإرهاب، مو�س��حا اأن امل�س��كلة اأن ترامب و�س��ع 

حما�س يف خانة االإرهاب
وو�س��ع ال�سلطة الفل�س��طينية يف زاوية حرجة بالن�سبة 

لهذا االأمر.
ومل يتط��رق الرئي���س االأمريك��ي دونال��د ترام��ب خالل 
زيارته مللف االأ�سرى امل�س��ربني عن الطعام داخل �سجون 
االحت��الل ومل يتح��دث ع��ن ق�س��ية اال�س��تيطان، واإمنا 
اكتفى باحلديث عن ال�سالم بني ا�سرائيل والفل�سطينيني 

فقط.
وع��ن ذلك يق��ول الب�س��و�س:" ال يوجد خطة �س��الم كما 
يعتق��د الكث��ريون، فق��ط دع��م كب��ري ج��دا م��ن ترام��ب 
االإ�س��رائيلي،  واالأم��ن  اال�س��تيطان  ودع��م  الإ�س��رائيل، 
وهناك اأي�س��ا اأهداف و�س��فقة اقت�س��ادية كب��رية جدا، 
اإىل جانب دعم اإ�سرائيل الالمتناهي مع اإعطاء م�سكنات 
للفل�س�س��طينيني وك�س��ب ال�س��لطة الفل�س��طينية يف خانة 

الدول املحاربة لالإرهاب".

أهداف إسرائيلية
م�س��طفى  ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ال��راأي  ويواف��ق 
ال�س��واف، حيث يق��ول:" اإن زي��ارة ترام��ب حققت عدة 
اأه��داف منه��ا االع��راف بيهودي��ة الدول��ة واأن القد�س 
عا�س��مة الإ�س��رائيل، كما حققت عملية اإدماج ا�س��رائيل 
باملنطقة العربية متهيدا لتطبيع كامل معها يف 2018".
وفيما يتعل��ق باأهداف ترامب من زيارة ال�س��عودية، فقد 
حقق��ت هدفني وهما، احل�س��ول عل��ى 480 مليون دوالر 
يف �س��فقات وهمي��ة، اإ�س��افة الإبق��اء املنطق��ة العربي��ة 
بزعمائها حتت ال�س��يطرة االأمريكية من خالل �سيا�س��ة 

التخويف.
وي�سعر الفل�سطينيون بكثري من ال�سجر واال�ستياء نتيجة 
و�س��ع ترامب حركة حما�س �سمن خانة االرهاب، وذلك 
يف كلمت��ه اأم��ام القم��ة العربي��ة االإ�س��المية االأمريكية 
الت��ي انعقدت يف العا�س��مة ال�س��عودية الريا�س، مطالبا 

قادة الدول االإ�سالمية بطرد "املتطرفني" من بلدانهم.
ويعلق ال�س��واف على ذلك بالقول:" هذه االدانة لي�س��ت 
جدي��دة، لك��ن اجلدي��د ه��و اأن ي�س��مت الزعم��اء العرب 
عل��ى ذل��ك ومل ن�س��مع منه��م اأي اعرا���س، وهو م��ا اأثار 
حفيظة ال�س��عب الفل�س��طيني"، منوه��ا اإىل اأن ترامب ال 
يحمل اأي م�س��روع اأو خطة اأو روؤية فيما يتعلق بالق�سية 
الفل�س��طينية، واأنه لو كان لديه لكان حتدث عن االأ�سرى 

واال�ستيطان والالجئني.

عودة الدور األمريكي
م��ن جهت��ه يوؤك��د الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي اأك��رم عطا 
اهلل اأن زي��ارة الرئي�س االأمريكي للمنطقة مهمة للجانب 
اال�س��رائيلي وتعك�س اأهمية ا�س��رائيل ل��دى اأمريكا، واأن 

ترامب يهدف لتحقيق االأمن القومي لالحتالل.
ووف��ق م��ا ذك��ره عط��ا الل��ه يف حدي��ث لل��راأي، ف��اإن 
االأه��داف االأمريكي��ة م��ن خ��الل الزي��ارة توؤكد على 
متانة العالقة مع ا�س��رائيل، واأن و�سع حركة حما�س 
يف خان��ة االإره��اب وت�س��نيفها عل��ى هذا االأ�س��ا�س مع 
ح��زب اهلل اللبن��اين هو دلي��ل على و�س��عها يف موقف 
ا�س��تهداف لي�س من الدول الغربية فقط واإمنا الدول 

العربية اأي�سا. 
وع��ن اأه��م ال��دالالت والر�س��ائل م��ن زي��ارة ترام��ب 
اأن  يو�س��ح  الفل�س��طينية،  واالأرا�س��ي  لل�س��عودية 
ال��دالالت كبرية وه��ي تعني ع��ودة ال��دور االأمريكي 
للواجهة من جديد للمنطقة العربية، واأن الدور عاد 
ع��ودة قوية ج��دا.  وكان الرئي���س االأمريكي دونالد 
ترام��ب قد زار اأرا�س��ي ال�س��لطة الفل�س��طينية، الأكرث 
من �ساعة التقى خاللها رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س 
يف مدين��ة بيت حلم بال�س��فة الغربي��ة، وتعهد بدعم 
عملية ال�س��الم.  وج��اء ذلك يف اإطار جول��ة الرئي�س 
ال�س��بت  ب��داأت  الت��ي  االأوىل  اخلارجي��ة  االأمريك��ي 

عندما حل بال�سعودية.

زيارة ترامب.. مقاييس الربح والخسارة للسلطة واالحتالل
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توطيد العالقة
ق��ال  ال�س��دد،  ه��ذا  ويف 
العمي��د عماد العم�س��ي مدير 
جه��از  يف  العام��ة  العالق��ات 
الفل�س��طينية  ال�س��رطة 
:"نعم��ل على توطيد العالقة 
بني اجلمهور ورجل ال�س��رطة 
نواح��ي  ع��دة  عل��ى  وذل��ك 
واملالي��ة  االجتماعي��ة  منه��ا 

واالإن�سانية".
العم�س��ي  العمي��د  واأ�س��اف 
اله��وة  ج�س��ر  عل��ى  :"عملن��ا 
املوج��ودة ب��ني بع���س الفئات 
دن��ا  ووطًّ االجتماعي��ة 
الوجه��اء  م��ع  *العالق��ة 
ال�س��رطة  وجه��از  واملخات��ري 
اإىل  اأدى  مم��ا  الفل�س��طينية 
ح��ل الكثري من اخلالفات دون 

اللجوء للنيابة".
واأكد اإىل اأن ق�س��م ال�س��كاوي 
يف العالقات العامة بال�سرطة 
يعمل ب�سكل م�ستمر على اإنهاء 
امل�ساجرات اأو الق�سايا املالية 
وق�سايا املرياث وحقوق الغري 
دون اللجوء للق�س��اء، م�سددًا 
اأن عملهم ال يخرج عن �س��ياق 
والع��رف  وال�س��رع  القان��ون 
حق��وق  يكف��ل  ال��ذي  االأم��ر 

جميع املُتنازعني.
يت��م  اأن��ه  العم�س��ي  واأو�س��ح 
االأط��راف  جمي��ع  ا�س��تدعاء 
اإىل مكت��ب العالق��ات العام��ة 
لال�س��تماع لهم ومعرفة �س��بب 
اخل��الف والعم��ل عل��ى اإنه��اء 

اخلالف ب�سكل نهائي.
العالق��ات  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
م��ن  العدي��د  تط��رح  العام��ة 
الإنه��اء  للق�س��ية  احلل��ول 
اخلالف��ات حت��ى يت�س��نى لن��ا 
اإجن��از  العام��ة  العالق��ات  يف 
قانوني��ة  بطريق��ة  الق�س��ية 
املتبع��ة  االأ�س��ول  وح�س��ب 
ب��ني  ال�س��لح  �س��ند  وتوقي��ع 

االأطراف.
بتع��اون  العم�س��ي  واأ�س��اد 
اال�س��تجابة  عل��ى  املواطن��ني 
م��ن  يقدم��وا  مل��ا  والر�س��ي 
تر�س��ي  وحل��ول  مقرح��ات 

االأطراف املتنازع.
واأك��د اأن اإدارت��ه تعامل��ت م��ع 
جميع الق�س��ايا التي و�س��لتهم 
م��ن  حله��ا  عل��ى  وعمل��ت   ،
خ��الل و�س��ع حل��ول منا�س��بة 
للطرفني دون اإي�سالها للنيابة 
واملحاكم حفاظًا على الن�سيج 
االجتماعي ولزرع املحبة بني 

اأبناء �سعبنا.

زيارة المؤسسات
وفيم��ا يتعل��ق بالتوا�س��ل م��ع 
اجلهات احلكومي��ة واالأهلية، 
اأ�س��اد العمي��د عماد العم�س��ي 
العام��ة  العالق��ات  ب��دور 
الت��ي  الزي��ارات  خ��الل  م��ن 
املوؤ�س�س��ات  لتل��ك  به��ا  تق��وم 
التع��اون  زي��ادة  به��دف 
وزي��ارة  اخل��رات،  وتب��ادل 
العائ��الت للتاأكيد عل��ى الدور 
والوجه��اء  للمخات��ري  امله��م 

واإمكانية اال�ستعانة بهم حلل 
اخلالفات.

العام��ة  العالق��ات  اأن  وذك��ر 
خالف��ات  اأنه��ت  ال�س��رطة  يف 
مالية خالل الربع االأول لهذا 
الع��ام مببال��غ ق��درت قيمته��ا 
ب��� "1027669" األ��ف دوالر 

اأمريكي.

مد جسور التعاون
د مدير العالقات العامة  و�س��دَّ
يف جهاز ال�س��رطة على عملهم 
الوط��ن  خدم��ة  اأج��ل  م��ن 
واملواط��ن ونحر���س دومًا على 

رد احلقوق الأ�سحابها .
واأ�س��اد العم�س��ي ب��دور رج��ل 
العالق��ات العام��ة بال�س��رطة 
امل�س��رقة  ال�س��ورة  اإظه��ار  يف 
وتق��دمي اخلدمات للمواطنني 
اإب��راز  ،موؤك��دًا عل��ى �س��رورة 
عمل العالقات العامة يف �ستى 

واأم��ام  وامل�س��تويات  املج��االت 
�سرائح املجتمع كله.

واأو�س��ح اأن امله��ام التي نفذتها 
العالقات العامة يف ال�س��رطة 
لع��ام  االأول  الرب��ع  خ��الل 
 "5981" بلغ��ت  2017م 
ا�س��تقبال  �س��ملت  مهم��ة 
من  حمولة  "1229" ق�س��ية 

النيابة العامة.
عالق��ات  اأن  التقري��ر  وب��نيَّّ 
ح��ل  م��ن  متكن��ت  ال�س��رطة 
 ، مالي��ة  �س��كوى   "1894"
عقاري��ة  �س��كوى  و"274" 
عائلي��ة  �س��كوى   " و"754 
اعت��داء  �س��كوى  و"678"   ،
عام��ة  �س��كوى  و"818"   ،
باالإ�س��افة اإىل تقدمي واجب 
"334" عائل��ة يف  الع��زاء ل��� 

قطاع غزة.
عم��ل  اأن  العم�س��ي  واأك��د 
العالق��ات العام��ة بال�س��رطة 
وتع��اون  جه��ود  اإىل  يحت��اج 

حت��ى  اجلمي��ع  م��ن  كبريي��ن 
يت�سنى لنا النهو�س والو�سول 
م�س��توى  واأف�س��ل  اأرق��ى  اإىل 
الأداء عمل العالق��ات العامة 

بال�سرطة.
واأو�س��ح اأن العالق��ات العامة 
خط��ة  و�س��عت  بال�س��رطة 
متكامل��ة للتوا�س��ل م��ع فئات 
املجتمع، ومد ج�س��ور التعاون 

والتوا�سل معهم.

تعزيز المؤسسة 
الشرطية

وذك��ر العميد عماد العم�س��ي 
ب��اأن اإدارة العالق��ات العام��ة 
ه��ي اإدارة متخ�س�س��ة وهامة 
ال�س��رطة  جه��از  يف  وموؤث��رة 
وتعم��ل عل��ى رب��ط املوؤ�س�س��ة 
بجمهوره��ا  ال�س��رطية 

الداخلي واخلارجي.
العالق��ات  اإدارة  وته��دف 
اإىل  ال�س��رطة  يف  العام��ة 
املوؤ�س�س��ة  �س���ورة  تعزي��ز 
ال�سرطية يف املجتمع وتعزيز 
منت�س��بيها  ووالء  انتم��اء 
للموؤ�س�س��ة وتوثي��ق التع��اون 
ب��ني موؤ�س�س��ات املجتمع املدين 
وال�س��رطة م��ن اأج��ل تق��دمي 

اخلدمة االأف�سل للمواطنني.
العالق��ات  دور  اإىل  واأ�س��ار 
العامة بال�سرطة يف كل مركز 
حل��ل  اخلم�س��ة  باملحافظ��ات 
م�س��اكل املواطنني �سواء كانت 
خالف��ات عائلي��ة اأو مالية اأو 

�سجارات .
وج��ه  حديث��ه  خت��ام  ويف 
التحية اخلا�سة لكافة �سباط 
العام��ة  العالق��ات  واأف��راد 
بال�سرطة الفل�سطينية، ُمثنيًا 
عل��ى جهوده��م الكب��رية التي 

يبذلونها يف عملهم.
للجمه��ور  ر�س��الًة  وج��ه  كم��ا 
مفتوح��ة  "اأبوابن��ا  مفاده��ا 
لكم ول��ن نغلقها يف وجه اأحد، 
فنحن ُوجدن��ا خلدمتكم وحل 
م�س��اكلكم، ولن نتوانى للحظٍة 
بو�س��عنا  م��ا  كل  ب��ذل  ع��ن 

الأجلكم".

العميد "العمصي" : نحرص دومًا على رد الحقوق ألصحابها
غزة-الراأي

حتمل العالقات العامة يف ال�سرطة 
عل��ى  كب��رية  اأعب��اء  الفل�س��طينية 
عاتقه��ا وم�س��وؤوليات عدي��دة جتاه 
اأف��راد املجتم��ع، يف حماول��ة منه��ا 

ب��ني  الطيب��ة  العالق��ة  لتعزي��ز 
  . املواطن��ني  وجمه��ور  ال�س��رطي 
وتعم��ل العالق��ات العام��ة يف جهاز 
اجلمه��ور  اإقن��اع  عل��ى  ال�س��رطة 
تبذله��ا  الت��ي  اجله��ود  باأهمي��ة 

العالقات العام��ة خلدمة املواطنني 
والدور الهام الذي يقوم به �س��باط 
واأفراد العالقات العامة بال�س��رطة 
من اأج��ل تب�س��يط وح��ل اخلالفات 

املالية واالجتماعية.
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
اعت��اد التجار يف قطاع غ��زة انتظار 
موا�سم اخلري ك�سهر رم�سان واالأعياد 
لتعوي�س خ�س��ائرهم يف اأ�سهر ال�سنة 
االأخرى، وازدهار حركة الت�سوق من 

قبل املواطنني يف �س��راء حاجياتهم 
ال�س��تقبال ه��ذه املوا�س��م. لك��ن هذا 
العام ت�سهد اأ�سواق قطاع غزة ركودًا 
جتاريًا ينذر بخ�سائر للتجار وك�ساد 
ب�سائعهم، ب�س��بب احل�سار املفرو�س 

عل��ى قط��اع غزة من��ذ ع�س��ِر اأعوام، 
االأو�س��اع االقت�س��ادية  ع��ن  ف�س��ال 
ال�س��يولة  تواف��ر  وع��دم  ال�س��يئة، 
املالية باأيدي املواطنني نتيجة اأزمة 

الرواتب.

تقرير
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التاج��ر اأب��و خمي���س الع�س��لي يف �س��وق فرا���س 
ق��ال اإن��ه كغ��ريه من جت��ار قط��اع غزة ا�س��تعد 
جيدا له��ذا ال�س��هر، وجلب املزيد من الب�س��ائع 
التجاري��ة  خ�س��ارته  لتعوي���س  لت�س��ويقها 
الت��ي اأ�س��ابته يف باق��ي �س��هور اإال اأن احلرك��ة 
ال�س��رائية يف ثاين اأيام �س��هر رم�س��ان ت�سعرين 
بكثري من الريبة واخلوف من ك�س��اد ب�س��اعتي، 
ب�س��بب الركود التجاري الذي ت�س��هده اأ�س��واق 
املدين��ة؛ االأمر الذي ينذر بكوارث اقت�س��ادية 

على كافة التجار.
اأما �ساحب حمل اخل�سار والفواكه اأبو حممود 
حجازي فاأكد اأن احلركة ال�س��رائية يف ال�سوق 
�س��به منعدم��ة، الفت��ًا اإىل اأن قليل م��ن النا�س 
الذي��ن يقوم��ون بال�س��راء، ومعظمه��م ي�س��ري 

االأ�سياء ال�سرورية، وباحلد االأدنى فقط.
وي�س��يف حج��ازي " لل��راأي" : 'ال�س��بب �س��لل 
احلرك��ة ال�س��رائية ه��و ع��دم توف��ر امل��ال م��ع 
النا���س، املوظ��ف �س��ار يتاأخ��ر راتب��ه، وياأخذ 

وفي��ه  كث��رية،  متطلبات��ه  ورم�س��ان   ، الن���س، 
زيارات و�س��لة اأرح��ام، وهذا ي�س��كل عبء على 
كاه��ل النا�س، ما ع��ادوا يتحملوا، اإ�س��افة اإىل 
احل�س��ار و�سوء االأو�ساع واالأزمات التي تع�سف 

بقطاع غزة".
ويب��ني اأن اخل�س��ار والفواك��ه متوف��رة ب�س��كل 
كبري، ويف متناول اجلميع، رغم اأن بع�سها غاٍل، 
لك��ن ح��ال النا�س املادي ال�س��عيف، �س��ّبب عدم 

احلركة يف ال�سوق، وقلة ال�سراء.

األسوأ اقتصاديا
تقري��ر اقت�س��ادي ك�س��ف اأن املوطنني يف قطاع 
غزة، ي�س��تقبلون �سهر رم�سان اال�سواأ اقت�ساديا 

منذ عقود.
العام��ة واالإع��الم يف  العالق��ات  وق��ال مدي��ر 
غرف��ة جت��ارة و�س��ناعة حمافظة غ��زة ماهر 
تي�س��ري الطب��اع، اإن  �س��هر رم�س��ان ياأت��ي للع��ام 

احلادي ع�سر على التوايل يف ظل اأ�سوء اأو�ساع 
اقت�س��ادية ومعي�س��ية متر بالقطاع منذ عقود، 
يف ظل ا�س��تمرار وت�س��ديد احل�س��ار، وا�ستمرار 
االنق�س��ام وعدم الوفاق وتفاقم اأو�ساع واأزمات 

املواطنني.
واأ�س��اف اأن ا�ستمرار وت�س��ديد احل�سار الظامل 
ومن��ع دخ��ول كاف��ة احتياج��ات القط��اع م��ن 
ال�سلع والب�س��ائع املختلفة، واأهمها مواد البناء 
التي تعتر الع�س��ب واملحرك الرئي�سي للعجلة 
االقت�س��ادية، والتي اأدى منع ادخلها اإىل تعرث 

عملية اإعادة االإعمار.
وقّدر تقرير �س��در حديثا، عدد الذين ما زالوا 
نازحني وبدون ماأوى بعد العدوان االإ�س��رائيلي 
�سيف العام 2014 على القطاع، 6700 اأ�سرة، 
ح��وايل 35 األف فرد م�س��رد، كما توجد فجوة 
عاجل��ة يف امل�س��اعدة واحلاج��ة لدع��م م��ايل 

نقدي لنحو 6 اآالف اأ�سرة نازحة تقريبا.
وب��ني اأن ما يزي��د على مليون �س��خ�س يف قطاع 

غ��زة، بات��وا دون دخل يومي، ما ي�س��كل 60% 
م��ن اإجمايل ال�س��كان، وه��م يتلقون م�س��اعدات 
اإغاثي��ة م��ن وكال��ة غ��وث وت�س��غيل الالجئني 
اإغاثي��ة  وجه��ات  "االأون��روا"،  الفل�س��طينيني 
حملية وعربية ودولية، باالإ�سافة اإىل ارتفاع 
ن�سبة الفقر والفقر املدقع لتتجاوز %65، كما 

ارتفعت معدالت انعدام االأمن الغذائي.
وقال الطباع: "ياأتي �س��هر رم�س��ان واالأ�س��واق 
ت�س��هد حالة من الك�س��اد والركود االقت�س��ادي 
واأهمه��ا  االقت�س��ادية،  االأن�س��طة  كاف��ة  يف 
القط��اع التج��اري ال��ذي يع��اين م��ن �س��عف يف 
املبيعات نتيجة ل�س��عف القدرة ال�سرائية لدى 

املواطنني.
وب��ني اأن احل�س��ار االإ�س��رائيلي املفرو���س على 
لدم��ار  اأدى  �س��نوات،  من��ذ ع�س��ر  قط��اع غ��زة 
البنية االقت�س��ادية واالجتماعية وال�سحية 
والبيئي��ة، واأ�س��بح مليونا �س��خ�س يعي�س��ون يف 

اأكر �سجن بالعامل.

في ثاني أيام رمضان 

تجار غزة : السوق الرمضاني في حالة موت بطيء
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جانب من استقبال المواطنين لشهر رمضان المبارك
 في قطاع غزة/ خاص الرأي
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غزة- الراأي
 4 الع��ايل  والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  اأطلق��ت 
تطبيق��ات هوات��ف ذكية لتقدمي ع��دة خدمات 

تعليمية للجمهور الفل�سطيني.
واالإدارة  الطال��ب،  بواب��ة  ه��ي  والتطبيق��ات 
املدر�س��ية، واخلارطة املدر�س��ية، وموقع روافد ، 
وميكن احل�س��ول عليها من خ��الل متجر جوجل 

للهواتف الذكية املحمولة.
ومت االإع��الن ع��ن هذه التطبيق��ات خالل حفل 
اأقامت��ه ال��وزارة مبقرها بغزة بح�س��ور اأ. كمال 
اأب��و عون رئي���س قط��اع التعليم والثقاف��ة، ود. 
زياد ثابت وكيل الوزارة، وم. �سهيل مدوخ وكيل 
وزارة االت�س��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات، ود. 
اأمي��ن الي��ازوري وكي��ل وزارة التعلي��م امل�س��اعد 
للتعلي��م الع��ايل، وم. م��ازن اخلطي��ب مدير عام 

تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب بالوزارة وعدد 
من املديرين العامني والطواقم التعليمية.

واأك��د اأب��و ع��ون اأنن��ا يف وزارة التعلي��م ن�س��عى 
كاف��ة  يف  التكنولوجي��ا  الإدخ��ال  جاهدي��ن 
مفا�س��ل العملية التعليمية وا�ستبدال الو�سائل 
احلديث��ة،  التكنولوجي��ا  بو�س��ائل  التقليدي��ة 
كم��ا اأننا نوؤك��د على توظيف ه��ذه التكنولوجيا 
ل��دى  االيجاب��ي  وال�س��لوك  القي��م  تر�س��يخ  يف 
طلبتنا والعمل على تنمية قدراتهم واحت�س��ان 

مواهبهم من خاللها.
ب��دوره ثمن مدوخ دور وزارة التعليم يف تد�س��ني 
التعلي��م  وزارة  اأن  موؤك��دًا  التطبيق��ات  ه��ذه 
رائ��دة يف جم��ال احلو�س��بة واخلدم��ات  وزارة 
االلك��روين  موقعه��ا  اأن  كم��ا  االلكروني��ة، 
ي�س��نف يف الرتي��ب االأول على م�س��توى املواقع 

احلكومية يف فل�سطني �سمن ت�سنيف األك�سا.
الذكي��ة  الهوات��ف  تطبيق��ات  اأن  م��دوخ  وب��ني 
اإط��ار  يف  للتعلي��م  مه��م  اإجن��از  ه��و  التعليمي��ة 
التح��ول نح��و احلكوم��ة الذكي��ة، موؤك��دًا عل��ى 
عمق التعاون وال�س��راكة بني وزارة االت�س��االت 

والتعليم.
م��ن ناحيته اأك��د اخلطيب اأن اإط��الق تطبيقات 
الهوات��ف الذكية ياأت��ي يف اإطار خط��ة الوزارة 
اأن  مبين��ا   ، الع�س��ر  م�س��تجدات  مواكب��ة  نح��و 
تطبي��ق  بوابة الطالب �س��يتيح ل��ه اأو ويل اأمره 
االمتحان��ات  نتائ��ج  عل��ى  واالط��الع  الدخ��ول 

وكافة االأمور التعليمية.
اأما تطبيق االإدارة املدر�س��ية فهي �س��تفيد كافة 
العملي��ة  اإدارة  املدار���س يف  املعلم��ني ومدي��ري 
التعليمية، وتطبيق اخلارطة املدر�س��ية �ستفيد  

املدار���س  ع��ن  معلوم��ات  معرف��ة  يف  اجلمه��ور 
واأماكنه��ا، و تطبي��ق رواف��د �س��يطلع اجلمه��ور 
على حمتويات موقع روافد املتخ�س���س باملناهج 

والدرو�س التعليمية.
واأك��د اخلطي��ب اأن ه��ذه االإجن��از ج��اء بجهود 
وزارة التعلي��م والتع��اون م��ع وزارة االت�س��االت 

واليوني�سيف.
يف  ال��وزارة  اإجن��ازات  اخلطي��ب  وا�س��تعر�س 
جمال احلو�س��بة ومنها اال�س��تمارة االح�سائية 
لع��دة  االلكروني��ة  والبواب��ات  االلكروني��ة، 
والعملي��ات  رواف��د،   بال��وزارة، وموق��ع  اإدارات 
االلكروني��ة اخلا�س��ة بالثانوي��ة العامة وغري 
ذل��ك مو�س��حًا اأنه اأ�س��بح لدين��ا االآن يف امليدان 
التعليمي ثقافة را�س��خة يف العم��ل االلكروين 

واملحو�سب.

غزة- الراأي
ج��رت، اأم�س االأحد، مرا�س��م ا�س��تالم وت�س��ليم من�س��ب وكي��ل وزارة 

العدل مبقر الوزارة يف مدينة غزة.
وقال مرا�سل وكالة "الراأي": "اإن اللجنة االإدارية احلكومية عّينت 
امل�ست�س��ار حممد النحال وكيال لوزارة العدل يف غزة خلفا للم�ست�سار 

عمر الر�س الذي كان ي�سغل املن�سب املذكور.
واأ�س��اف اأن امل�ست�س��ار الر���س مت تعيين��ه م�ست�س��ارا قانوني��ا للجنة 

االإدارية احلكومية.
وامل�ست�س��ار النحال هو من مواليد 1969م ويحمل �س��هادة الدكتوراه 

يف القانون الدويل منذ عام 2005م.
 وكان يعمل اأ�س��تاذا للقانون الدويل العام امل�س��اعد بق�س��م ال�سريعة 
والقانون يف اجلامعة االإ�سالمية بغزة، وكان قد عمل حماميا نظاميا 
وع�س��وا يف نقابة املحامني الفل�سطينيني، وحمّكما دوليا معتمدا لدى 

مركز القاهرة االإقليمي للتدريب والتحكيم.
ل��ه �س��رية حافل��ة م��ن اخل��رات العملي��ة والع�س��ويات وال��دورات 
والكور�س��ات والبحوث والدرا�س��ات على ال�س��عيد القان��وين؛ اأبرزها 
رئي���س جمل���س اإدارة مركز حماية حلقوق االإن�س��ان، ورئي�س جمل�س 
اإدارة الهيئ��ة الفل�س��طينية امل�س��تقلة ملالحق��ة جرائ��م االحت��الل، 
وع�س��و جمل���س اإدارة املعه��د الع��ايل للق�س��اء بال�س��لطة الوطني��ة 

الفل�سطينية.

التعليم بغزة تطلق 4 تطبيقات هواتف ذكية
لتقديم عدة خدمات تعليمية

تعيين محمد النحال وكيال لوزارة العدل في غزة
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غزة- الراأي
بداأت بلدية غزة ب�سخ كميات اإ�سافية 
م��ن املي��اه ل�س��د احتياج��ات املواطنني 
خالل �س��هر رم�س��ان والذي ي��زداد فيه 
ا�س��تهالك املي��اه مقارن��ة م��ع االأ�س��هر 

العادية .
وقال مدير عام املياه وال�سرف ال�سحي 
اإنه مت البدء ب�س��خ كميات اإ�سافية من 
املي��اه املنتج��ة م��ن اآب��ار املي��اه املحلية 
مبق��دار ي�س��ل نح��و )500( األف كوب 

من املياه طيلة �سهر رم�سان .
واأ�س��اف اأن متو�س��ط الكمي��ة التي يتم 
�س��خها �س��هريًا ت�س��ل لنح��و 2 ملي��ون 
و700 األف كوب فيما �س��يتم �س��خ نحو 
3 ماليني و200 األف كوب خالل �سهر 
رم�س��ان ال��ذي ي��زداد في��ه ا�س��تهالك 

املياه .
الكهربائ��ي  التي��ار  اأزم��ة  اأن  واأو�س��ح 
خ��الل  طويل��ة  ل�س��اعات  وانقطاع��ه 
الي��وم يوؤث��ر ب�س��كل كب��ري عل��ى عم��ل 
االآبار وتلجاأ البلدية لت�س��غيل مولدات 
كهربائية لت�س��غيل املرافق االأ�سا�س��ية 
ل�سمان ا�ستمرار توفري املياه واخلدمات 

االأخرى للمواطنني . 
وب��ني اأن فرة و�س��ل التي��ار الكهربائي 
عل��ى مناط��ق املدين��ة قليلة ج��دا وال 

تكف��ي ل�س��خ املي��اه جلمي��ع املناطق لذا 
تركي��ب  ب�س��رورة  باملواطن��ني  نهي��ب 
خزانات مياه اأر�سية و�سخها للخزانات 
الكهرب��اء  و�س��ل  ف��رة  يف  العلوي��ة 

 " و�س��بط  املي��اه  ا�س��تهالك  وتر�س��يد 
عوام��ات " املي��اه والتاأكد من �س��المتها 

ملنع اإهدار املياه واملحافظة عليها .
عل��ى  للمحافظ��ة  املواطن��ني  ودع��ا 

حماب���س املياه وعدم العبث بها وكذلك 
ع��دم التع��دي عل��ى �س��بكة املي��اه ملن��ع 
التوزي��ع  عدال��ة  ولتحقي��ق  تلوثه��ا 
ب��ني كاف��ة مناط��ق املدين��ة، مو�س��حًا 

االإج��راءات  �س��تتخدد  البلدي��ة  اأن 
القانونية الالزمة بحق املخالفني .

تطوي��رًا  اأج��رت  البلدي��ة  اأن  وب��ني 
ل�سبكة املياه يف عدة مناطق من املدينة 
لتح�س��ني كمية ونوعية املياه التي ترد 
للمواطن��ني، كم��ا مت حتدي��ث حماب�س 
املي��اه وتركي��ب اأخ��رى ل�س��بط عملية 
التوزيع وحتقيق عدالة اأكر بني كافة 

مناطق املدينة .
نح��و  ت�س��غل  البلدي��ة  اأن  اإىل  ولف��ت 
)70( بئ��را م��ن املي��اه حالي��ًا وقام��ت 
باإغ��الق نحو ) 14 ( بئ��رًا خالل العام 
املا�س��ي ل�س��دة ملوح��ة املي��اه املنتج��ة 

منها. 
وتعاين مدين��ة غزة من ارتفاع ن�س��بة 
االأم��الح يف املي��اه املنتج��ة ال�س��يما يف 
املناط��ق الغربي��ة م��ن املدين��ة ب�س��بب 
الزيادة ال�س��كانية الكبرية وا�ستنزاف 
يف  الزي��ادة  ب�س��بب  اجل��ويف  اخل��زان 

اال�ستهالك .
ونفذت بلدية غزة م�س��روعني لتغذية 
اخل��زان اجل��ويف باملي��اه هما: م�س��روع 
بحديق��ة  االأمط��ار  مي��اه  تر�س��يح 
ال�س��داقة يف حي التفاح وم�سروع اأخر 
يتم تنفي��ذه حاليًا يف بركة ع�س��قولة 

بحي الزيتون .

دعت المواطنين لترشيد االستهالك 

البلدية تبدأ بضخ كميات إضافية من المياه لسد االحتياجات

غزة- الراأي
اأكدت �سلطة الطاقة واملواد الطبيعية يف غزة اأنها 
ا�ستجابت لكل ال�س��روط واملالحظات التي ت�سعها 
ال�س��لطة الفل�س��طينية للموافق��ة عل��ى ح��ل اأزمة 
الكهرب��اء يف القط��اع، ولكنها مل تق��م بالرد عليها 

حتى االآن.
وقال نائب رئي�س ال�س��لطة فتحي ال�س��يخ خليل يف 
موؤمتر �س��حفي مبقر وزارة االإعالم، �سباح االأحد، 
اإن �سلطته �سلمت ردود مكتوبة لل�سلطة عر جهات 

عديدة لل�سلطة ومل تقم بالرد عليها.
وذك��ر ال�س��يخ خلي��ل اأن مطالب �س��لطة الطاقة يف 
�س��ركة  زي��ادة اجلباي��ة يف  تتلخ���س يف  رام اهلل 
توزي��ع الكهرب��اء، وا�س��تخدام اأم��وال اجلباي��ة يف 
امل�س��اهمة يف حتم��ل تكلف��ة الكهرباء ال��وارد اىل 
قط��اع غزة، وتعيني جهات حماي��دة للتدقيق على 
اأعمال �سركة توزيع الكهرباء، وم�ساركتها يف اإدارة 

قطاع الكهرباء يف غزة مبا فيها �سركة الكهرباء.
واأو�سح اأنه متت املوافقة على جميع ال�سروط على 
اأن تق��وم ال�س��لطة يف رام اهلل بدورها يف حل اأزمة 
الكهرب��اء يف غ��زة واأواله��ا توري��د الوق��ود بدون 

�سرائب لت�سغيل حمطة الكهرباء.
ع��دم  ح��ال  يف  اأن��ه  عل��ى  خلي��ل  ال�س��يخ  و�س��دد 
اال�س��تجابة الفورية للمنا�س��دات م��ن كل اجلهات 
ب��دون  الوق��ود  توري��د  م��ن  اهلل  رام  يف  لل�س��لطة 
�س��رائب، فاإن الو�س��ع يتطل��ب التدخ��ل بخطوات 
قانونية لرفع املعاناة عن املواطنني يف قطاع غزة.

ودعا جميع اجلهات احلقوقية وخ�سو�س��ا اجلهات 
املتابع��ة حلقوق االن�س��ان برفع ق�س��ايا يف املحاكم 

وال�سخ�س��يات  اجله��ات  عل��ى  والدولي��ة  املحلي��ة 
الو�س��ع  ا�س��تمرار  يف  تت�س��بب  الت��ي  االعتباري��ة 

الكارثي يف القطاع ب�سبب اأزمة الكهرباء.
وق��ال ال�س��يخ خلي��ل اإن ال�س��لطة الفل�س��طينية يف 
رام اهلل و�س��لطة الطاق��ة مطالب��ة باال�س��تجابة 
الفوري��ة للمب��ادرات املقدم��ة م��ن �س��لطة الطاقة 
يف غ��زة والب��دء الف��وري يف �س��خ الوق��ود ملحط��ة 
الكهرب��اء، وكذلك املوافقة الفورية على م�س��اريع 

الربط الكهربائي مع ال�سبكة االإ�سرائيلية.
 واأك��د اأن ه��ذه اجلهات ه��ي من يتحمل امل�س��ئولية 
القانونية عن اأي �س��رر ين�س��اأ للمواطنني يف قطاع 

غزة ب�س��بب االأزمة وكذلك م�س��ئولة عن ما ين�س��اأ 
من �س��رر للبيئ��ة وللبن��ى التحتية وعن االو�س��اع 
االجتماعية وغريها ويتوجب مقا�س��اة امل�سئولني 

يف هذه اجلهات عن جميع اال�سرار املذكورة.
الطاق��ة  �س��لطة  اأن  اإىل  خلي��ل،  ال�س��يخ  ولف��ت 
واجله��ات امل�س��وؤولة يف غ��زة بذلت جه��ودا كبرية 
من اأجل قيام اجلهات امل�سوؤولة يف رام اهلل باإعادة 
توري��د الوق��ود الالزم لت�س��غيل حمط��ة الكهرباء 
والتخفي��ف م��ن االأزم��ة الت��ي �س��ربت كل مناحي 

احلياة يف القطاع.
وب��ني اأن��ه مت عق��د العدي��د م��ن االجتماع��ات مع 

جه��ات عدي��دة واأهمه��ا اللق��اءات الت��ي مت��ت م��ع 
املن�س��ق اخلا�س لعملية ال�سالم يف ال�سرق االو�سط 
ال�س��يد نيكوالي مالدينوف مع اجلهات امل�سوؤولة يف 

غزة ومع م�ساعده ال�سيد روبرت باير.
وبني ال�سيخ خليل اأن �سلطة الطاقة قامت بت�سليم 
ر�س��ائل ل��كل ال��دول امل�س��اركة يف جلنة االت�س��ال 
املخ�س�س��ة للمانحني لل�س��لطة الفل�س��طينية واإىل 
االن�س��اين  للو�س��ع  املتابع��ة  واجله��ات  املنظم��ات 
واملعي�س��ي يف قط��اع غزة، وهي االحت��اد االأوروبي، 
وال�س��ليب االأحم��ر، ومكتب املن�س��ق اخلا�س لالأمم 

املتحدة وغريها من اجلهات.
واأ�س��اف اأن��ه ال يخفي على جمي��ع املتابعني لالآثار 
الكارثي��ة الأزم��ة الكهرب��اء يف قط��اع غ��زة عل��ى 
اخلدم��ات االأ�سا�س��ية يف القط��اع، واأهمها تو�س��يل 
املي��اه لال�س��تخدام املن��زيل، وكذلك حمطات �س��خ 
وت�س��ريف مي��اه ال�س��رف ال�س��حي وتاأث��ري اأزم��ة 
الكهرباء على اخلدمات ال�س��حية، واأهمها ت�سغيل 
املع��دات الالزمة الأ�س��حاب االأمرا�س التي تتطلب 
متابع��ة م�س��تمرة، وكذل��ك تاأثريه��ا ع��ل الو�س��ع 
االقت�س��ادي يف القطاع والقطاع التعليمي واحلياة 
عل��ى  وتاأث��ريه  النف�س��ي  والبع��د  االجتماعي��ة 

االجيال النا�سئة.
اال�س��رائيلي  االحت��الل  خلي��ل  ال�س��يخ  وحّم��ل 
امل�س��ئولية القانونية عن ت�س��رر �س��كان قطاع غزة 
االحت��الل  اأن  مو�س��حا  الكهرب��اء،  اأزم��ة  ب�س��بب 
ه��و امل�س��ئول عن توف��ري كل اخلدم��ات االأ�سا�س��ية 
للمواطن��ني يف املناط��ق الت��ي يحتله��ا وذل��ك وفقا 

للقوانني الدولية وميثاق االأمم املتحدة.

دعت لرفع قضايا في المحاكم الدولية ضد المتسببين في األزمة

الطاقة بغزة: استجبنا لشروط السلطة لحل أزمة الكهرباء ولم ترد علينا
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
قرية عربية تقع يف اجلبهة ال�س��مالية ال�س��رقية من عكا، على طريق 
راأ�س الناقورة الب�سة – ج�سر بنات يعقوب، وعلى مقربة منها مزرعتان 
تابعت��ان له��ا هما �س��روح والنبي روب��ني املجاورتان للح��دود اللبنانية، 

واملتاخمتان لقرية �سيحني اللبنانية. 
وق��د كانت تربيخ��ا من اأعمال ق�س��اء �س��ور يف العهد العثم��اين، وظلت 
تابعة للبنان اإىل اأن اأحلقت بفل�سطني بعد تعديل احلدود عام 1923، 
وترب��ط تربيخ��ا ببع�س الق��رى القريبة مثل تر�س��يحا ودير القا�س��ي 

طرق ترابية.

اأر���س القري��ة جبلية ترتف��ع عن �س��طح البح��ر 400م وتتخللها عدة 
اأودي��ة، وبع���س البق��اع ال�س��هلية، اأكرث تربته��ا، وال �س��يما يف االأودية، 
تربة حتية يغلب عليها اللون االأحمر، وم�سادر مياه القرية عيون ماء 
قريبة اأهمها عني �س��نا وعني الظهور وعني اأم قي�س وعني اقرت، وعدة 
برك اأ�سهرها بركة ال�سفرجل وبركة الرمد وبركة املرح وبركة ري�سا، 
كذلك من م�س��ادر املياه جمموعة اآبار قدمية العهد توجد بالقرب منها 
منطق��ة تعرف با�س��م املغارة، وهي جمم��ع اآبار املي��اه يف القرية.  بلغت 
م�س��احة القرية 112 دومن��ًا، وكانت منازلها جممع��ة حول بركة ماء، 
ث��م ب��داأت متتد من الغ��رب اإىل ال�س��رق على ط��ول طري��ق الناقورة – 

ج�سر بنات يعقوب، بيوت 
تقليدية  حجري��ة  القرية 

م�س��قوفة باخل�سب والراب، قد 
اأخ��ذن البي��وت احلديثة م��ن طبقة اأو 

طبقتني تظهر يف القرية يف اأواخر عهدها.
لربيخ��ا  التابع��ة  االأرا�س��ي  م�س��احة  كان��ت   
18.451 دومنًا منها 14.628 دومنًا اأرا�س غري 
زراعي��ة وم��راع، و3.823 دومنًا اأرا���س زراعية 
خ�س���س معظمه��ا للحبوب، وقليل منه��ا للزيتون، 

اأخ��ذت القري��ة يف اأواخ��ر عهد االنت��داب تعتمد 
كث��ريًا عل��ى زراع��ة التبغ، واأ�س��بح تبغها ي�س��اهي 

التب��غ الرك��ي بجودت��ه، كذل��ك كرثت يف اأرا�س��ي 
تربيخا اأ�سجار التني وكروم العنب، وكانت االأرا�سي 

اأمالكًا خا�س��ة، عدا 6.015 دومنًا كانت م�س��اعًا بني 
اأه��ل القرية ومل يتمكن اليهود من امتالك �س��يء من 

اأرا�سي تربيخا.
مل يتجاوز عدد �سكان القرية اأواخر 
عهد االنتداب الريطاين األف ن�سمة 
عم��ل معظمه��م يف الزراع��ة وتربية 

اأ�س��حاب  الغال��ب  املا�س��ية وكان��وا يف 
القري��ة  يف  وكان  واملوا�س��ي،  االأر���س 

حت��ى  ابتدائي��ة  ومدر�س��ة  م�س��جدان 
ال�سف ال�ساد�س �سمت 120 تلميذًا ومعلمني. 

كم��ا كان يف القري��ة مرك��ز جم��رك ومرك��ز �س��رطة ملراقب��ة احل��دود 
االإ�س��الح  جمعي��ة   1945 ع��ام  القري��ة  يف  اأ�س�س��ت  وق��د  املال�س��قة، 
الثقافية لرفع م�ستوى القرية االجتماعي والثقايف، وحت�سني اأو�ساعها 
ال�س��حية، يحيط بالقرية ما ال يقل عن ع�س��ر خرب، وقد وجدت فيها 

اآثار مع�سرة للزيت و�سهريج ومدافن منقورة يف ال�سخر مع اأغطيتها .
دم��ر اليه��ود تربيخا ع��ام 1948 بع��د اأن اأجروا �س��كانها على اجلالء 
عنه��ا اإىل القرى املج��اورة، ثم اإىل لبنان وقد اأقاموا مكانها م�س��تعمرة 

“�سومراه”.

تربيخا قضاء عكا

غزة- الراأي
اأكد مدي��ر دائرة التحفيظ بوزارة االأوقاف 
اأ. عم��اد الدجني اأن وزارة االأوقاف ت�س��تعد 
لتنظيم برنامج �سيفي قراآين لطالب مراكز 
حتفيظ القراآن التابعة لها، والبالغ عددهم 
قرابة 4000 طالب��ًا، وذلك خالل االإجازة 

ال�سيفية القادمة.
عق��ده   اجتم��اع  خ��الل  الدجن��ي  واأو�س��ح 
يف  التحفي��ظ  و�س��عب  اأق�س��ام  روؤ�س��اء  م��ع 
مديريات االأوقاف اأن الوزارة �س��من خطتها 
ال�س��نوية �س��تنظم هذا العام برنامج �سيفي 

ال�س��بت  ي��وم  م��ن  اعتب��ارًا  �س��يبداأ  ق��راآين 
�سهرين. ملدة  وي�ستمر  3/6/2017م 

�س��يجمع  الرنام��ج  ه��ذا  اأن  اإىل  م�س��ريًا 
اأمت��وا  حفظ��ة  وكذل��ك  اجل��دد  احلفظ��ة 
احلف��ظ ويعملون على تثبيت��ه، وفقًا خلطة 

معدة م�سبقًا.
جل��ان  ت�س��كيل  �س��يتم  اأن��ه  الدجن��ي  وب��ني 
خمت�س��ة ل�س��مان �س��ري العم��ل يف الرنام��ج 
ال�س��يفي عل��ى اأكم��ل وجه، ليت��وج بعد ذلك 
امل�س��اركني  الط��الب  لتك��رمي  بهي��ج  بحف��ل 
والفائزين مببالغ مالية و�سهادات تكرميية.

األوقاف تستعد لتنفيذ برنامج صيفي 
قرآني لطالب مراكز التحفيظ

غزة- الراأي
ح��ذرت وزارة ال�س��حة الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة، 
من خطورة تفاقم اأزمة نق�س االأدوية امل�س��تمرة منذ 

اأ�سابيع.
وقالت ال�س��حة، يف موؤمتر �س��حفي عقدته مب�ست�سفى 
عب��د العزي��ز الرنتي�س��ي، اأم���س االأح��د: "نح��ذر من 
ا�ستمرار نق�س االأدوية، وخ�سو�سا على مر�سى غ�سيل 

الكلى واالأورام والعناية املركزية".
واأ�س��افت اأن م�ست�س��فى "الرنتي�س��ي" الوحي��د ال��ذي 
يخ��دم اأطف��ال االأورام يف قط��اع غ��زة، واأن انقط��اع 
الكهرباء واأزمة االأدوية ت�س��عان 40 مري�س��ا يغ�س��ل 

الكلى حتت اخلطر، وكذلك مر�سى االأورام.

واأو�س��حت اأن اأدوية الت�سنجات والهرمونات واأمرا�س 
الكلى واالأع�ساب مفقودة متاما من امل�ست�سفى.

انقط��اع  اأن  اإىل  ال��وزارة  اأ�س��ارت  �س��ياق مت�س��ل،  ويف 
الكهرب��اء يفاق��م معان��اة املر�س��ى، حي��ث اأن االأزم��ة 
ت�ستنه�س كل االأطباء واملمر�سني بامل�ست�سفى يف ق�سم 

العناية املركزة.
ويع��اين قط��اع غ��زة م��ن نق���س ح��اد يف االأدوية، يف 
ظل تن�س��ل حكومة احلم��د اهلل من حتوي��ل االأدوية 

للقطاع، وهو ما اأدى لنفاذ معظمها.
كم��ا ويعي���س القطاع اأزمة ح��ادة يف الكهرب��اء، حيث 
تزيد �ساعات الف�س��ل عن 12 �ساعة مقابل 4 �ساعات 

فقط و�سل.

الصحة: مرضى غزة يدخلون
 مرحلة الخطر نتيجة نفاد الدواء
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
انت�سر االأ�سرى امل�سربون عن الطعام اأم�س ال�سبت 
يف اليوم االأول يف �س��هر رم�سان املبارك بعد تعليق 
اإ�س��رابهم ع��ن الطعام الذي ا�س��تمر ل��� 40 يومًا ، 
واحلديث عن موافقة االحتالل عن  تلبية لكافة 

مطالبهم دون اخلو�س يف التفا�سيل .
واأعل��ن رئي���س هيئ��ة �س��وؤون االأ�س��رى واملحررين 
االأ�س��ري ق��دورة  ن��ادي  عي�س��ى قراق��ع، ورئي���س 
فار�س، عن تعليق االأ�سرى الإ�سرابهم بعد التو�سل 
التف��اق ب��ني م�س��لحة �س��جون االحت��الل وجلنة 
الرغوث��ي،  م��روان  االأ�س��ري  بقي��ادة  االإ�س��راب 

يق�سي بتلبية مطالبهم االإن�سانية.
وقال قراقع يف ت�س��ريحات �س��حفية اإن االتفاق 
جاء  بعد مفاو�س��ات ا�س��تمرت نحو 20 �ساعة مع 
االأ�س��ري م��روان الرغوث��ي وقيادة االإ�س��راب يف 

�سجن ع�سقالن .
وب��داأ قراب��ة 1600 اأ�س��ري ا�س��ربا مفتوح��ا عن 
املا�س��ي  ني�س��ان  م��ن  ع�س��ر  ال�س��ابع  يف  الطع��ام 
بعنوان "احلرية والكرام��ة"، للمطالبة بتحقيق 
عدد من املطالب االأ�سا�س��ية الت��ي حترمهم اإدارة 
�س��جوناالحتالل منه��ا، والتي كانوا ق��د حققوها 
�سابقًا من خالل اخلو�س بالعديد من االإ�سرابات 

على مدار �سنوات االأ�سر.

 وتزاي��دت اأع��داد االأ�س��رى امل�س��ربني م��ع ان�س��مام 
املئ��ات منهم خالل 40 يوما من عمر االإ�س��راب، كما 
لق��ي االإ�س��راب اإ�س��نادا والتفاف��ا جماهريي��ا حوله 

طوال اأيامه ال�40.
وم��ن اأب��رز مطال��ب االأ�س��رى الت��ي �س��عى امل�س��ربون 
االإداري،  االعتق��ال  �سيا�س��ة  اإنه��اء  لتحقيقه��ا: 
واإنه��اء �سيا�س��ة الع��زل االنف��رادي، واإنهاء �سيا�س��ة 

منع زي��ارات العائ��الت وعدم انتظامه��ا، واإنهاء 
�سيا�س��ة االإهمال الطبي، وغري ذلك من املطالب 

االأ�سا�سية وامل�سروعة.
ب��دوره؛ هن��اأ مدي��ر مرك��ز االأ�س��رى للدرا�س��ات 
الباح��ث الدكت��ور راأف��ت حمدونة االأ�س��رى يف 
ال�سجون وذويهم، وال�سعب الفل�سطيني واأحرار 
و�س��رفاء العامل، بانت�سار االأ�س��رى يف معركتهم 

التي ا�س��تمرت 41 يومًا بف�س��ل ب�سمودهم ودعم 
اأبناء �س��عبهم والق��وى احلية من اأحرار و�س��رفاء 

العامل التي �ساندتهم.
واعتر حمدونة، يف ت�سريح له، اأن هذا االنت�سار 
�س��يوثق يف تاريخ احلركة الوطنية الفل�س��طينية 
حي��ث  م��ن  م�س��بوق  غ��ري  كانت�س��ار  االأ�س��رية 
االج��راءات القمعية من قبل االحتالل، واملاكنة 
االعالمي��ة وال�سيا�س��ية واالأمني��ة الت��ي عمل��ت 
لي��ل نه��ار لثن��ى االأ�س��رى ع��ن خطوتهم وت�س��ويه 
ن�ساالتهم، ومن حيث �سكل احلكومة اال�سرائيلية 
املتطرف��ة، وحال��ة ال�س��مود االأ�س��طورية يف ظل 
الظروف ال�سعبة التي مير بها ال�سعب الفل�سطيني 

والعربي.
وقال اإن ا�سراب االأ�سرى اأعاد االعتبار للخطوات 
اال�سراتيجية اجلماعية يف ال�سجون وعلى راأ�سها 
اال�س��راب املفتوح عن الطعام كخيار قائم الإعادة 
االتفاقي��ات  بتج��اوز  الع��امل  وع��رف  احلق��وق، 
واملواثي��ق الدولي��ة واالنته��اكات الت��ي تق��وم بها 
املعتق��الت،  يف  االأ�س��رى  بح��ق  االحت��الل  دول��ة 
وا�س��تطاع اأن يوحد ال�سعب الفل�سطيني بكل قواه 
وتوجهات��ه ال�سيا�س��ية حول ق�س��ية اأكرث وطنية 
واأخالقية وقومية ودينية وان�س��انية، والتي تعد 

اأهم الثوابت واالأولويات الفل�سطينية".

بعد مفاوضات لـ20 ساعة ..األسرى يعلقون اإلضراب
بشريات اليوم األول من رمضان..

غزة- الراأي
اأعلنت بلدية غزة اأنها اأنهت ا�س��تعداداتها ال�س��تقبال 
�س��هر رم�س��ان الف�س��يل، حي��ث �س��تبداأ بتنفي��ذ خطة 
خا�س��ة بالنظاف��ة خالل ال�س��هر، و�س��تزيد م��ن كمية 
املياه التي يتم �سخها لبيوت املواطنني، باالإ�سافة اإىل 

اأنه مت تخ�سي�س مناوبة م�سائية ملراقبة االأغذية.
واأف��اد رئي�س ق�س��م جم��ع وترحيل النفايات ال�س��لبة 
ماج��د �س��كر اأن خط��ة النظافة ت�س��مل توزي��ع العمل 
يف جم��ال جم��ع النظاف��ة اإىل ثالث��ة وردي��ات، حيث 
تبداأ عمل الوردية االأوىل من ال�ساعة 5:30 �سباًحا 
وحتى 10:30 �سباًحا، و�سيتم ت�سغيل خاللها )31 ( 
اآلي��ة جلم��ع وترحيل النفايات ونح��و ) 308( عاماًل 

من �سمنهم )173( عاماًل مع كاره .
فيما يبداأ عمل الوردية الثانية من ال�ساعة الواحدة 
بعد الظهر اإىل 6 م�ساء ويعمل ويعمل بها )11( اآلية 
ونح��و )40( عامال واإدرايا، بينما يبداأ عمل الوردية 
الثالث��ة م��ن ال�س��اعة 30: 8 م�س��اء وحت��ى ال�س��اعة 
1 لياًل ويعمل بها )8( �ساحنات و)30( عاماًل   :30

مع كاره و) 30( موظفًا من ق�سم النظافة.
وبني اأن كمية النفايات تزداد يف �س��هر رم�سان مقارنة 
بباق��ي اأ�س��هر ال�س��نة بن�س��بة ت�س��ل لنح��و )20%( 
ب�س��بب الزيادة يف اال�ستهالك واالإقبال على االأ�سواق 

، حيث ت�سل الكمية لنحو )800( طنا �سهريًا .

ودعا �س��كر املواطن��ني يف املدين��ة  اإىل �س��رورة اإتباع 
اإر�س��ادات النظافة املعلنة وو�س��ع النفايات يف اأكيا�س 
بال�س��تيكية حمكمة االإغالق واإخراجها قبل ال�ساعة 
7 �س��باًحا، وكذل��ك ع��دم و�س��ع النفاي��ات يف ج��زر 

ال�س��وارع العام��ة، واملحافظة على حاوي��ات النفايات 
وعدم اإحراقها حتى الت�س��بب تلوث��ًا يف البيئة وتلفًا 

للحاويات.
وفيم��ا يتعلق بفت��ح احلدائق خالل ال�س��هر اأو�س��حت 

�س��تعمل  له��ا  التابع��ة  اأن جمي��ع احلدائ��ق  البلدي��ة 
كاملعت��اد طيلة اأيام ال�س��هر با�س��تثناء حديقة املنتزه 
الرئي���س يف �س��ارع عمر املخت��ار �س��يتم اإغالقها وذلك 

الإجراء اأعمال �سيانة اعتيادية لها.
وبخ�س��و�س �سخ املياه الأحياء ومناطق املدينة، اأكدت 
البلدي��ة اأنه��ا �س��تزيد م��ن مق��دار كمي��ة املي��اه بنحو 
ن�س��ف مليون مر مكعب من املياه خالل ال�س��هر لتلبية 
احتياجات املواطنني، حيث ت�س��خ البلدية يف االأ�سهر 
العادي��ة نح��و 2 ملي��ون و700 األف كوب فيما �س��يتم 
�سخ يف �سهر رم�سان نحو 3 ماليني و200 األف كوب . 

وحول عمل امل�س��لخ البلدي وطواقم مراقبة االأغذية 
، اأ�س��ارت البلدية اإىل اأنه مت تنظيف امل�س��لخ وتهيئته 
ال�س��تقبال الذبائ��ح خ��الل ال�س��هر الت��ي ي��زداد في��ه 
عملي��ات ذب��ح املا�س��ية، فيم��ا مت تخ�س��ي�س مناوب��ة 
البلدي��ة  يف  االأغذي��ة  مراقب��ة  ق�س��م  م��ن  م�س��ائية 
اإ�سافًة اإىل املناوبة ال�سباحية بهدف تعزيز عمليات 
الرقابة على حم��الت بيع وتخزين االأغذية والتاأكد 

من �سالمتها ال�سحية.
وب�ساأن �سيانة واإ�س��الح الطرق، اأو�سحت البلدية اأنه 
طواق��م دائرة الطرق واملن�س��اآت �س��تعمل خالل �س��هر 
رم�س��ان من ال�س��اعة 10 لياًل وحتى ال�س��اعة الثالثة 
فج��رًا وذل��ك به��دف التقلي��ل االزدح��ام امل��روري يف 

املناطق التي جتري بها اأعمال ال�سيانة.  

تشمل خطة للنظافة وزيادة في كمية المياه

البلدية تنهي إستعدادتها الستقبال شهر رمضان الفضيل
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فصل الضفة عن غزة
ب��اأن عبا���س  وي��رى حملل��ون �سيا�س��يون ومراقب��ون 
يح��اول اأن يحاف��ظ عل��ى ما تبق��ى من �س��رعيته واأن 
باأن��ه  مو�س��حني  ال�س��لطة،  يف  بقائ��ه  ف��رة  يطي��ل 
م��ن خالل اإط��الق تهديداته ي�س��عى لف�س��ل ال�س��فة 
الغربية عن قطاع غزة وبناء وحدة و�سلطة ال�سفة 
فقط، وهو تاأكيد مل�س��روع روابط القرى التي تخطط 

له ا�سرائيل.
ويرى الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اإبراهيم املدهون، اأن 
عبا�س يحاول ال�سغط على حركة حما�س بكل قوته 
من خالل ال�س��غط على ال�سعب بغزة وابتزازه لدفعه 
للثورة �س��د احلركة، مو�س��حا باأن توايل التهديدات 
تعن��ي اأن عبا���س ما���س حي��ث ب��داأ ويحا�س��ر غ��زة 

بالتدريج.
ووفق ما ذكره يف حديثه للراأي، فاإن تلك التهديدات 
هي جتربة فا�سلة يف وقت ي�سعى فيه عبا�س الإ�سعاف 
ال�س��احة الفل�س��طينية وحماولة ف�س��ل ال�س��فة عن 
قط��اع غ��زة، معت��رًا ذل��ك ت�س��اوقا م��ع اإج��راءات 

االحتالل االإ�سرائيلي واحل�سار �سد غزة واأهلها.
وعواق��ب تل��ك االج��راءات والتهديدات املتوا�س��لة 
لي�س��ت �س��هلة، ول��ن تك��ون هن��اك نتيج��ة حقيقي��ة 

لل�س��غط عل��ى حما���س، ولك��ن �س��يكون هن��اك تفكري 
جدي باآلية جدي��دة ملواجهة تلك التهديدات بغزة، 

على حد قول املدهون.
وي�س��يف:" هناك م�سروع اأمريكي ا�سرائيلي لتفكيك 
الق�سية الفل�س��طينية والتعامل معها ب�سكل منف�سل، 
وه��و ما يهدد بق��اء الوحدة الفل�س��طينية، يف الوقت 
ال��ذي ي��زداد في��ه الواق��ع تاأزم��ا والفج��وة ت��زداد 

ات�ساعا بني حركتي فتح وحما�س".
وي�س��عى رئي���س ال�س��لطة حمم��ود عبا���س م��ن خالل 
اإطالق تهديداته لف�س��ل ال�س��فة الغربية عن قطاع 
غزة وبناء وحدة و�س��لطة ال�س��فة فق��ط وهو تاأكيد 
مل�س��روع رواب��ط الق��رى الت��ي تخط��ط له ا�س��رائيل، 

وذلك وفق ما ذكره املدهون.
ومل تتوق��ف تهديدات حكومة التوافق وعبا�س عند 
ح��د معني، بل ي�س��اركها االحت��الل تهديداتها، حيث 
قال من�س��ق اأعمال حكومة االحتالل يوؤاف مردخاي 
اإم��دادات  تقلي���س  اإىل  �ست�س��طر  "اإ�س��رائيل"  اإن 
الكهرباء لقطاع غزة ب�سبب عدم دفع امل�ستحقات من 

قبل ال�سلطة الفل�سطينية.
واأ�ساف مردخاي يف ت�س��ريحات متلفزة، اأن ال�سلطة 
اأر�س��لت كتابًا ر�سميًا باأنها لن تدفع ل�"اإ�سرائيل" �سوى 
الكهرباء  اإجمايل ثمن  �س��يكل من  – 30 مليون   25

والت��ي تبلغ 40 مليون �س��يكل، وذل��ك يعني تخفي�س 
للكهرب��اء عل��ى غ��زة ول��ن تتحم��ل اإ�س��رائيل ثم��ن 

كهرباء غزة.
واأ�س��ار اإىل اأن اإ�س��رائيل متد غ��زة بالكهرباء بقدرة 
125 ميغ��ا واط، ولك��ن بع��د طلب ال�س��لطة �س��يتم 
تقلي���س ه��ذه الكمي��ات مب��ا يع��ادل ثمن��ه 25 30- 

مليون �سيكل ح�سب الكتاب املر�سل من ال�سلطة.

الصراع على البقاء
الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي فهمي �س��راب، ه��و االآخر 
ي��رى ب��اأن التهدي��دات املتتالي��ة للرئي���س عبا�س هي 
تلبية ل�س��روط اأمريكية، خا�سة بعدما اأعلن ترامب 
عن ت�س��نيف حركة حما�س �س��من قوائ��م االرهاب، 
مو�س��حا باأن الرئي�س يري��د اأن يحافظ على ما تبقى 
م��ن �س��رعيته واأن يطيل فرة بقائه يف ال�س��لطة واأن 
يحقق م�س��لحة �سخ�سية له اإىل جانب الفريق الذي 

يدعمه وي�سانده.
وفيما يتعلق بتداعيات تلك التهديدات، يقول �سراب 
يف حدي��ث للراأي:" اإن املت�س��رر من تل��ك التهديدات 
لي�س حركة حما�س واإمنا ال�سعب الفل�سطيني بجميع 
فئات��ه، وعبا���س ال يهت��م الأم��ر حما�س وه��و يحاول 
جاه��دا باأن يلقي بغزة املحا�س��رة يف مهب الريح وهو 

بذلك يغلق االأبواب اأمام اإمتام اأي م�س��احلة"، م�سريا 
اإىل اأن التهدي��دات املتوا�س��لة �س��د حرك��ة حما���س 
وقطاع غزة هي اإطالق للر�سا�سة االأخرية على نع�س 

الوحدة الوطنية.
وي�س��عى عبا���س وف��ق �س��راب اإىل اأن يوؤك��د من خلف 
تلك التهديدات والتوعدات �سد حما�س، باأن الكلمة 
االأوىل واالأخ��رية ه��ي ل��ه واأن يثب��ت باأن��ه املمث��ل 
الوحيد لل�س��عب الفل�سطيني يف كافة اأماكن تواجده، 
منوه��ا اإىل اأن ه��ذا االأ�س��لوب غ��ري مرغ��وب ويدع��م 

باجتاه تعزيز االنق�سام.
وكان رئي���س ال�س��لطة حمم��ود عبا���س ج��دد عزم��ه 
اتخ��اذ خط��وات غ��ري م�س��بوقة م��ا مل تق��دم حركة 
حما���س عل��ى حل جلنته��ا االإدارية يف غ��زة، ومتكني 
عمله��ا  ممار�س��ة  م��ن  الوطن��ي  الوف��اق  حكوم��ة 
و�س��الحياتها كامل��ة يف غ��زة، مب��ا يف ذل��ك املعاب��ر 
واالأمن واملوافقة على اإجراء االنتخابات الرئا�س��ية 

والت�سريعية.
وق��ال عبا�س خ��الل كلمته بال��دورة العادية االأوىل 
التي عقدها املجل�س الثوري للحركة بح�سور اأع�ساء 
اللجن��ة املركزي��ة مبق��ر الرئا�س��ة يف رام اهلل: "اإننا 
ل��ن نراجع اإال بتحقيق ه��ذا الهدف الإنهاء االنقالب 

وحتقيق الوحدة الوطنية"، وذلك على حد قوله.

تهديدات عباس لغزة.. كشف المستور

محللون:عباس يسعى لفصل الضفة عن غزة إلبقاء شرعيته
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

ال�س��لطة  رئي���س  ي��زال  ال 
عبا���س  حمم��ود  الفل�س��طينية 
يج��دد يوما بع��د ي��وم تهديداته 
غ��زة  قط��اع  �س��د  املتوا�س��لة 
حماول��ة  يف  حما���س،  وحرك��ة 

من��ه الإجبارها على ح��ل اللجنة 
االإداري��ة الت��ي �س��كلتها احلركة، 
وذلك من لل�سغط على اأهايل غزة 
من خالل وقف اإمدادات الكهرباء 
والدواء وخ�سم الرواتب.  وكانت 
بداي��ة تلك التهدي��دات هو قرار 

حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي الت��ي 
اتخذت��ه ب�س��ورة مفاجئ��ة، يف 4 
ني�س��ان/اإبريل املا�س��ي، وذلك من 
املائ��ة م��ن  30 يف  خ��الل خ�س��م 
روات��ب موّظفي ال�س��لطة يف غّزة 

من دون ال�سّفة.
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غزة- الراأي
اأطلق��ت االإدارة العامة ل�س��رطة امل��رور، التابعة جلهاز 
ال�س��رطة الفل�س��طينية، بالتع��اون مع جمعي��ة الفالح 
اخلريية، اأول اأيام �س��هر رم�س��ان املبارك- حملة "هدئ 

�سرعتك وفطورك علينا".
 وتت�س��من احلملة توزيع عنا�سر �س��رطة املرور وجبة 
فط��ور خفيفة لل�س��ائقني ُقبي��ل اآذان املغ��رب بدقائق، 
وذل��ك بهدف احل��د من احلوادث املروري��ة التي حتدث 
نتيجة ال�سرعة، وتعميق الرابط واملحبة بني �سرطة 

املرور وال�سائقني.

ويف ه��ذا ال�س��ياق، اأك��د العقي��د اإيهاب مهن��ا مدير عام 
�س��رطة امل��رور اأن اإط��الق ه��ذه احلمل��ة ياأت��ي به��دف 
احلف��اظ عل��ى �س��المة املواطن��ني، وعل��ى اأرواحهم من 
ال�س��رعة،  نتيج��ة  حت��دث  الت��ي  املروري��ة  احل��وادث 
مو�س��حًا اأن %90 م��ن تلك احلوادث ب�س��بب ال�س��رعة 

الزائدة.
ب��دوره ق��ال العقي��د ماه��ر اللل��ي نائ��ب مدير �س��رطة 
امل��رور: "احلمل��ة الق��ت تفاع��اًل و�س��دى وا�س��ًعا ل��دى 
ال�س��ائقني، خا�سة اأنها تهدف بالدرجة االأوىل لتفادي 
ح��وادث ال�س��ري وع��دم جت��اوز ال�س��رعة امل�س��موح به��ا 

قانونًيا"، م�س��رًيا اإىل اأن ال�سائق ي�س��عر براحة نف�سية 
عندم��ا ي�س��من اإفط��اره يف الوق��ت املنا�س��ب، وبالت��ايل 

يوازن يف قيادته لل�سيارة.
وذك��ر العقيد الللي خ��الل م�س��اركته يف توزيع وجبات 
االإفطار على ال�س��ائقني، اأن انطالق احلملة كان بتوفري 
"500 " وجب��ة �س��ريعة بالتعاون م��ع جمعية الفالح 
اخلريية، حيث مت توزيعها على الطريق ال�ساحلي اأمام 

نقطة مرور.
ولف��ت اإىل اأن احلمل��ة �ست�س��مل خالل االأي��ام القادمة 
كاف��ة حمافظات قطاع غ��زة، داعًيا اأه��ل اخلري لدعم 

امل�سروع حتى ي�ستمر الآخر يوم يف �سهر رم�سان املبارك.
واأو�س��ح العقيد الللي اأن الوجبة تت�س��من زجاجة مياه 
ولبن��ا ومت��را وكي��ك، ليفط��ر عليه��ا ال�س��ائق والركاب 
مع��ه يف الطري��ق و�س��واًل اإىل منازله��م ب�س��الم، الفًت��ا 
اإىل اأن احلملة ت�س��تهدف الطرق الرئي�س��ة واملفرقات 
التي ت��وؤدي اإىل �س��مال القطاع وجنوبه، كون ال�س��ائق 
ي�ساعف عليها �سرعته بهدف اللحاق مبائدة االإفطار.

يذكر اأن �س��رطة املرور تطلق هذه احلملة للعام الثاين 
على التوايل، حر�سًا منها على �سالمة املواطنني، وذلك 

بالتعاون مع املوؤ�س�سات اخلريية الداعمة.

حرًصا على سالمة المواطنين

صور شرطة المرور ُتطلق حملة "هدئ سرعتك وفطورك علينا
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القضاء العسكري: 
اإلعفاء من العقوبة 
لكل متخابر يسلم 

نفسه
غزة- الراأي

الع�س��كري ع��ن  للق�س��اء  املجل���س االأعل��ى  اأك��د 
اإعطاء فر�س��ة اأخ��رية ملن اأراد التوب��ة، والعودة 
الأح�س��ان املجتمع م��ن وحل العمال��ة والتخابر، 
م��ن  باالإعف��اء  وذل��ك  الوط��ن،  اأبن��اء  كاأح��د 
العقوبة لكل من يبادر يف ت�سليم نف�سه لل�سلطات 

الق�سائية، اأو االإدارية املخت�سة.
يف  الع�س��كري  للق�س��اء  االأعل��ى  املجل���س  وق��ال 
بي��ان �س��حفي: اإن "ذل��ك الق��رار ياأتي ا�س��تنادًا 
لن���س امل��ادة 84 م��ن االأمر 555 لع��ام 1957م، 
ويف �س��بيل احلد من االنغما���س يف وحل العمالة 

والتخابر مع االحتالل".
ولف��ت الق�س��اء الع�س��كري اإىل اأن ه��ذا االإجراء 
ياأتي انطالقًا من امل�س��ئولية الوطنية وامل�سلحة 
العام��ة املتوافق��ة مع قان��ون العقوب��ات الثوري 
لع��ام 1979م واالأمر رقم 555 ال�س��ادر بتاريخ 

1957م. عام  مار�س   11

القد�س املحتلة- الراأي
اأكدت موؤ�س�س��ة القد���س الدولية-
لتط��ورات  اأ�س��بوعية  ق��راءة  يف 
مبدين��ة  واملواق��ف  االأح��داث 
موؤ�س�س��ة االحت��الل  اأن  القد���س- 
عملي��ات  م��ن  ت��زال  وال  كثف��ت 
تهوي��د مدين��ة القد���س املحتل��ة، 
واعتداءاتها على امل�سجد االأق�سى 

املبارك.
م��ع  اأن��ه  املوؤ�س�س��ة  واأو�س��حت 
زي��ارة الرئي�س االأمريك��ي دونالد 
ترمب اإىل "اإ�س��رائيل"، ا�س��تمرت 
االحتف��االت االإ�س��رائيلية مبرور 
خم�س��ني عاًما على احت��الل كامل 
القد���س، والت��ي ت�س��منت متابع��ة 
االأق�س��ى  امل�س��جد  القتحام��ات 
تهويدّي��ة،  �س��وئية  ��ا  وعرو�سً

واحتفاالت اأخرى خمتلفة.
م��ع  بالتزام��ن  اأن��ه  اإىل  واأ�س��ارت 
بذك��رى  االحت��الل  احتف��االت 
دع��ت  فق��د  القد���س،  احت��الل 
تكثي��ف  اإىل  املعب��د"  "جمعي��ات 
يف  اال�س��تفزازية  اجل��والت 
اقتح��ام  واإىل  القدمي��ة،  البل��دة 
وزي��رة  دع��ت  وكذل��ك  االأق�س��ى، 
الثقاف��ة والريا�س��ة مريي ريغيف 
القد���س  لزي��ارة  امل�س��توطنني 
االأق�س��ى  واقتح��ام  القدمي��ة، 

باأعداد كبرية يف هذه املنا�سبة.
وبين��ت اأن ه��ذه الدع��وات تاأت��ي 
االحت��الل  �س��رطة  ت�س��ديد  م��ع 
الإجراءاتها على اأبواب االأق�س��ى، 
دخ��ول  عل��ى  القي��ود  وفر�س��ها 

امل�س��لني، واحتجاز هويات ال�سبان 
والن�ساء، وتفتي�س امل�سلني.

ولفت��ت اإىل اأن �س��لطات االحتالل 
تهويدّي��ة  احتف��االت  نظم��ت 
�سوئية �س��خمة يف �سماء املدينة، 
وق��د حملت رق��م "50"، و�س��تقام 
م��ن  ع��دد  يف  اأخ��رى  احتف��االت 
بينه��ا  م��ن  املدين��ة،  يف  االأماك��ن 
منطق��ة ال�س��يخ ج��راح، واأرا�س��ي 
مق��ر  ويف  املهج��رة،  لفت��ا  قري��ة 

"الكني�ست".

االأع��الم"  "م�س��رية  اأن  واأ�س��افت 
"االإ�س��رائيلية" تع��د واح��دة من 
حمط��ات االحتفال، حيث �س��ارك 
فيها اآالف املتطرفني اليهود الذين 
جاب��وا اأحي��اء البل��دة القدمي��ة، 
م�س��ايقة  م��ن  تت�س��منه  م��ا  م��ع 
ملحالته��م  واإغ��الق  للفل�س��طينيني 
اآالف  م��ن  بحماي��ة  التجاري��ة، 

عنا�سر �سرطة االحتالل.
��ا،  اأي�سً االحتف��االت  �س��ياق  ويف 
هام���س  عل��ى  "ريغي��ف"  ظه��رت 

مهرجان "كان" ال�سينمائي الدويل 
بثوب عليه �سورة البلدة القدمية، 
مبا فيها امل�س��جد االأق�سى، وعّلقت 
الوزيرة باأنه "تعبري عن ال�سيطرة 
يف  القد���س  "االإ�س��رائيلّية" عل��ى 

الذكرى اخلم�سني لتوحيدها".
ا�س��تنكاًرا  والق��ت ه��ذه اخلط��وة 
ا وا�سًعا، فيما ن�سر  ا ودولًيّ فل�سطينًيّ
نا�س��طون عل��ى �س��بكات التوا�س��ل 
�س��وًرا لريغي��ف بثوب عليه �س��ور 
واقع االحتالل والتهويد تت�س��من 

اجل��دار الع��ازل اأو االعت��داء على 
عل��ى  احل��رب  م��ن  اأو  املرابط��ات 

غزة.
ويف �س��ياق اآخر، ك�س��فت �س��حيفة 
ب��اأن  العري��ة  "هاآرت���س" 
املي��اه  �س��ركة  اأجرته��ا  درا�س��ة 
اأن  اإىل  ُت�س��ري  "االإ�س��رائيلّية" 
املعطيات الر�س��مّية تهمل ع�سرات 
الذي��ن  الفل�س��طينيني  اآالف 
يعي�سون على حدود القد�س، حيث 
تق��در دائ��رة االإح�س��اء املركزية 
اليهود  ع��دد  "االإ�س��رائيلية" باأن 
يف القد���س ه��و 542 األف ن�س��مة، 
اأما ع��دد الفل�س��طينيني فهو 354 
األف ن�س��مة. وبح�س��ب ال�سحيفة، 
فاإن م�س��كلة تعداد الفل�س��طينيني 
تكمن بالذي��ن يعي�س��ون يف اأحياء 
اأن  خل��ف اجل��دار الع��ازل، حي��ث 
�س��عفاط  خمي��م  ف�س��ل  اجل��دار 
واملناط��ق املحيطة ب��ه، وحي كفر 

عقب واملناطق املحيطة به.
ووفًق��ا ملعطي��ات دائرة االإح�س��اء 
األ��ف   60 املنطقت��ني  يف  يوج��د 
فل�س��طيني، لكن ت�س��ري التقديرات 
ال  م��ا  وج��ود  اإىل  دق��ة  االأك��رث 
يق��ل ع��ن 140 األف فل�س��طيني يف 

املنطقتني.
تهمله��ا  الت��ي  االأع��داد  ه��ذه 
ن�س��بة  ترف��ع  االإح�س��اء  دائ��رة 
لنح��و  القد���س،  الفل�س��طينيني يف 
فيها،  ال�س��كان  جمموع  م��ن   41%
يف حني تقدرهم الدائرة ب� 36% 

فقط.

"القدس الدولية": االحتالل يكثف مخططات تهويد القدس


