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الشرطة والبلدية أنهت استعداداتها

قطاع غزة يستقبل شهر رمضان بفرحة منقوصة
غزة -الر�أي -عبداهلل كر�سوع
يحل �شهر رم�ضان على �سكان قطاع غزة لهذا
حالة من احلزن والأمل على ما
العام ،و�سط ٍ
فق��دوه من ع�شرات ال�شه��داء جراء املجازر
ال�صهيونية بحق م�س�يرات العودة ال�شعبية
الت��ي انطلق��ت من��ذ  30مار���س املا�ض��ي من

الشائعات :قنبلة
موقوتة فاحذر
تداولها

02

الع��ام املا�ض��ي ،وي�أت��ي � ً
أي�ض��ا بالتزام��ن مع
انهي��ار الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واملعي�شي��ة
وزي��ادة مع��دالت الفق��ر والبطال��ة ،جراء
ا�شت��داد احل�صار والعقوب��ات املفرو�ضة من
ال�سلطة الفل�سطينية.
ع�ش��رات العائ�لات الفل�سطيني��ة �ستفتق��د

�أبناءه��ا �أو معيليه��ا عل��ى موائ��د الإفط��ار
الرم�ضاني��ة ،م��ن الذين ا�ست�شه��دوا ُم�ؤخ ًرا
بر�صا���ص االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،و�إىل
جان��ب حال��ة احلزن ه��ذه؛ ي��دور احلديث
ب�ين املواطن�ين ع��ن ا�ستقب��ال �شه��ر ال�صوم
با�ستم��رار الأزم��ة االقت�صادي��ة اخلانق��ة

الوزارات واألجهزة
الحكومية تظافر جهودها
لخدمة المواطنين

03

يف قط��اع غ��زة ،ومبوظف�ين حمروم�ين من
رواتبهم ،وبح�صار ظامل ،ومعابر مغلقة.
ف�أ�س��واق قطاع غ��زة تتزين يف ه��ذه الأيام
ب�أبهى حلة يف حالة م��ن البهجة املنقو�صة
ا�ستعداد ًا ال�ستقبال �شه��ر رم�ضان الف�ضيل،
ال��ذي ي��زداد �إقب��ال املواطن�ين في��ه عل��ى

ً
انتهاكا
اإلعالم29 :
بحق الصحفيين خالل
أبريل الماضي

04

�ش��راء احلاجي��ات الالزم��ة قبي��ل قدومه،
فيم��ا �ش��رع التج��ار والباعة بعر���ض �أجود
�أن��واع منتجاته��م للمواطن�ين عل��ى �أمل �أن
يك��ون �شه��را فيه اخل�ير والربكة م��ن �أجل
�إنه��اء حلق��ات احل�ص��ار
والإغ�لاق املفرو�ض��ة عليه

10

اإلعالم الحكومي يؤكد
متابعة المؤسسات
الحكومية لعملها

11
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الشائعات :قنبلة موقوتة فاحذر تداولها
غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
يف ظ��ل ا�ستم��رار الع��دوان
الإ�سرائيل��ي عل��ى قط��اع غ��زة
تن�ش��ط الإ�شاع��ات الت��ي تعترب
كقنبلة موقوتة قابلة لالنفجار
و�إح��داث الأذى م��ا مل نتعام��ل
معها كخرباء متفجرات قادرين
على �إبطال مفعولها.
وميك��ن من خ�لال ه��ذا ال�سالح
" ال�شائع��ات" تدم�ير �أف��راد
وعائ�لات دون احلاج��ة لع��دة
�أو عت��اد ,ب��ل يحت��اج لأف��راد
يخططون وي�ص��درون وين�شرون
لي�صط��ادوا ال�ضحاي��ا الأبري��اء
وبع�ض املغفلني.
الأخ�صائية النف�سي��ة هيام �أبو
الكا�س قالت �إن م�صر الإ�شاعات
ينق�س��م �إىل ث�لاث �أق�سام الأول
غالب�� ًا م��ا يك��ون م�صدره��ا ه��و
الع��دو ،والث��اين ت�ص��در م��ن
بع���ض الأ�شخا���ص الذي��ن ي�صح

ت�سميته��م بق�ص�يري النظر ممن
ميعن��ون يف حتلي�لات خاطئ��ة
للأح��داث اجلاري��ة والأو�ض��اع
الأمني��ة بحي��ث ي�صل��ون
ال�ستنتاج��ات مت�سرع��ة وغ�ير
واقعي��ة ت�ش��كل �إرب��اك ًا و�ض��رر ًا
لل�شارع يف معظم الأحيان.
وبين��ت �أب��و الكا���س يف حيثه��ا
لل��ر�أي �أن م�ص��در ال�شائع��ات
الثال��ث فه��و ابت�لاء يوم��ي
يع��اين من��ه جمتمعن��ا ويتمث��ل
بالأ�شخا���ص امل�ستهرتي��ن ،مم��ن
يفتق��دون لأدن��ى �إح�سا���س
بامل�س�ؤولي��ة ويه��وون ن�ش��ر
تخيالتهم و�أخباره��م املفربكة
لغاي��ات يطغ��ى عليه��ا طاب��ع
الت�سلي��ة �أو ال�شه��رة و�إ�ضاع��ة
الوقت.
وع��ن ه��دف ال�شائع��ات بين��ت
�أن م��ن �أب��رز �أهدافه��ا يكم��ن يف
�إث��ارة الهل��ع وتوت�ير ال�ساح��ة،

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

ولع��ل �أب��ر مث��ال عل��ى ذل��ك هو
ال�شائعات الت��ي تنت�شر من حني
لآخ��ر ع��ن �سم��اع دوي انفج��ار
يف م��كان ما ليتم نفي��ه الحق ًا �أو
خ�بر كاذب عن غ��ارة لطائرات
الع��دو ال�صهي��وين ،ف�ض�ل ً
ا ع��ن
�شائعات ال�سيارات املفخخة ذات
املوا�صف��ات واللوح��ات املعلومة
والت��ي يت��م ن�سب م�صدره��ا زور ًا
جلهات �أمنية.
وتابع��ت ":ال�شائعات تعمل على
حماول��ة الت�أثري عل��ى معنويات
ال�شريح��ة امل�ستهدف��ة به��دف
�إ�ضعافه��ا ،كال�شائع��ات الت��ي
تتح��دث ع��ن �أع��داد كب�يرة من
�شهداء و�أ�سرى وح�صار يف جبهة
م��ا ليت�ض��ح الحق�� ًا زي��ف اخلرب
وعدم �صحته".
وا�ستط��ردت بالق��ول : ":يعمد
الع��دو يف معظ��م الأحي��ان لبث
ال�شائع��ات بغي��ة احلف��اظ على

معنوي��ات جمه��وره وذل��ك م��ن
خ�لال ن�ش��ر �أخب��ار كاذب��ة ع��ن
انت�ص��ارات مزيف��ة يدعمه��ا
بفيديوهات ".

الوسائل المستخدمة
وع��ن الأدوات الت��ي ت�ساه��م يف
تروي��ج ال�شائع��ات ق��ال رئي���س
املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي
�سالمة معرف �إن
و�سائ��ل �إع�لام الع��دو بكاف��ة
�أق�سامه��ا (مرئي��ة – م�سموع��ة
وغريه��ا م��ن الو�سائ��ل)،
بالإ�ضاف��ة �إىل بع���ض و�سائ��ل
الإع�لام الغ�ير م�س�ؤول��ة والت��ي
تعتم��د يف معظ��م �أخبارها مبد�أ
ال�سب��ق ال�صحف��ي دون تدقي��ق
م�ص��در اخل�بر �أو متابعت��ه م��ع
املعني�ين ت�ساهم ب�ش��كل كبري يف
ن�شر ال�شائعات.
وبني معروف �أن و�سائل التوا�صل

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

االجتماع��ي ت�ساه��م م�ساهم��ة
كب�ير م��ن خ�لال م�ستخدميه��ا
يف ن�ش��ر كمي��ات ال بئ���س بها من
الأخبار الكاذبة وال�شائعات.
وعن كيفية حمارب��ة ال�شائعات
دعا مع��روف اجلميع �إىل حتمل
امل�سئولية واالعتماد يف �أي خرب
ي�صلن��ا عل��ى امل�ص��ادر الر�سمي��ة
واملوثوق��ة فق��ط ،بالإ�ضاف��ة
لع��دم امل�ساهم��ة يف �إر�س��ال �أو
الت��داول بالأخبار الت��ي تفتقد
امل�صداقي��ة وغ�ير املتبن��اة م��ن
قبل �أي جهة ر�سمية موثوقة.
ودعا معروف �إىل �إبالغ اجلهات
املعني��ة ب���أي خ�بر ي�صلك��م م��ن
جه��ات غ�ير موثوق��ة م��ع ذك��ر
ا�سم اجله��ة املر�سل��ة ليتم تتبع
�أثره ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر اخلرب
ال�صحي��ح م��ن اجله��ات املوثوقة
للعم��ل عل��ى �إبط��ال مفع��ول
ال�شائعات.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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وسط استمرار التصعيد

الوزارات واألجهزة الحكومية تظافر جهودها لخدمة المواطنين
غزة -الر�أي� -أالء النمر
من��ذ �أن �أعل��ن الع��دو (الإ�سرائيل��ي)
عدوان��ه اجلدي��د �ض��د قط��اع غ��زة
�أعلنت امل�ؤ�س�سات احلكومية والأجهزة
الأمني��ة ع��ن خط��ة الط��وارئ ملتابعة
عمله��ا م��ن �أج��ل حماي��ة اجلبه��ة
الداخلي��ة وحماي��ة ظه��ر املقاوم��ة،
ف�أ�ص��درت تعليماته��ا لكاف��ة العامل�ين
فيه��ا ب�إخ�لاء مقراته��م والبق��اء على
جهوزي��ة تام��ة خلدم��ة املواطن�ين
و�أمنهم.
وعلى الرغم من و�ضع غزة بكل ما فيها
داخ��ل مرم��ى اال�سته��داف الع�سك��ري
للطائرات احلربي��ة الإ�سرائيلية ،ف�إن
جبه��ة الداخلي��ة لقط��اع غ��زة جبهة
متينة ت�سخر نف�سها درعا حاميا وملبيا
لنداءات ال�شعب الفل�سطيني املكلوم.

خطة طوارئ
رئي�س املكتب الإعالمي احلكومي بغزة
�سالمة معروف ،ق��ال �إن عمل الوزارات
وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة يف القطاع غزة
�سيك��ون وفق خطط الط��وارئ املعتمدة
يف كل م�ؤ�س�سة.
وذكر مع��روف اليوم الأح��د� ،أن العمل
داخل ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
�سي�ضم��ن تق��دمي اخلدم��ات الأ�سا�سية
للمواطن�ين ،على �أن تقوم ف��رق العمل
يف كاف��ة القطاع��ات بدوره��ا يف ح�صر
�أ�ض��رار الع��دوان ،وتق��دمي اخلدم��ات
العام��ة وامل�ساع��دة العاجل��ة للأ�س��ر
املت�ضررة.
حماية اجلبهة الداخلية
وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي
�أك��دت �أنه و يف ظل الت�صعيد والعدوان
الإ�سرائيلي على قطاع غزة ،وعمليات
الق�ص��ف والتدم�ير الت��ي يق��وم به��ا
االحت�لال ،اتخ��ذت الإج��راءات
والتداب�ير الالزم��ة للمحافظ��ة عل��ى
ا�ستق��رار اجلبه��ة الداخلي��ة ،وتقدمي
الع��ون وامل�ساع��دة للمواطن�ين ،ويف
�سبي��ل ذل��ك مت رف��ع حال��ة اجلهوزية
ل��دى الأجه��زة الأمني��ة وال�شرطي��ة
واخلدماتية يف جميع املحافظات.
و�شد ّد الناط��ق با�س��م وزارة الداخلية
�إي��اد الب��زم �أن اجلبه��ة الداخلي��ة يف
غ��زة م�ؤمن��ة ومرتابط��ة ومتما�سك��ة
وقوية رغم تهديدات االحتالل.
ولف��ت �إىل �أن االحت�لال ي�سع��ى دائم ًا
لإيجاد م�بررات ال�سته��داف املواطنني
والبي��وت الآمنة والأرا�ض��ي الزراعية
يف غ��زة واالحت�لال يبح��ث دائم ًا عن
�إيجاد مربرات واهية ل�ضرب القطاع" .
ودعا الب��زم املواطنني للإبتعاد بالقدر
الكايف عن الأماكن التي يتم ا�ستهدافها
م��ن قب��ل جي���ش االحت�لال ،وع��دم
التجمه��ر حوله��ا؛ خ�شي��ة م��ن جت��دد
اال�ستهداف ،ولتمكني اجلهات املخت�صة
من القيام بدورها.
ون��وه �إىل ع��دم العب��ث ب���أي �أدوات
م��ن خملف��ات الق�ص��ف� ،س��واء �شظاي��ا
االنفج��ارات �أو تل��ك الت��ي مل تنفجر،

ومتك�ين اجله��ات الأمنية م��ن التعامل
م��ع ه��ذه امل��واد اخلط��رة ،كذل��ك �إىل
عدم التجمهر يف امل�ست�شفيات ،وخا�صة
�أق�س��ام اال�ستقبال والط��وارئ؛ لإف�ساح
املجال للأطقم الطبية للقيام بدورها،
وت�سهيل حركة مركبات الإ�سعاف.
ونا�ش��د الب��زم املواطن�ين �إىل ع��دم
التج��اوب مع �أي��ة ات�ص��االت �أو ر�سائل
م��ن جه��ات جمهول��ة امل�ص��در ،والإبالغ
الف��وري عنه��ا م��ن خ�لال االت�ص��ال
بالعملي��ات املركزية ل��وزارة الداخلية
عرب الرقم الوطني املجاين (.)109

تقديم الخدمات
بدوره��ا؛ �أعلن��ت وزارة ال�صح��ة بغزة،
عن رفع حالة اجلهوزية واال�ستعداد يف
كاف��ة الأق�سام احليوي��ة بامل�ست�شفيات
ومنظوم��ة الإ�سعاف والط��وارئ بقطاع
غزة.
و�أك��د الناط��ق با�س��م وزارة ال�صح��ة
الدكت��ور �أ�ش��رف القدرة عل��ى تكري�س
اجله��ود الطبي��ة لتق��دمي اخلدم��ات
ال�صحي��ة للح��االت الطارئ��ة و�إنق��اذ
احلي��اة ،وذل��ك يف ظ��ل الت�صعي��د
ال�صهي��وين املتوا�ص��ل على قط��اع غزة
لليوم الثاين.
ولف��ت القدرة �أن العمل �سيكون بخطة
" ب" و�سيت��م خاللها العمل على مدار
� 24ساع��ة كاملعت��اد خا�ص��ة �أق�س��ام
الط��وارئ  ،فيما �سيتم ت�أجيل العمليات
اجلراحي��ة املجدولة وكذلك العمل يف
العيادات اخلارجية .
و�أ�ش��ار اىل �أن الطواق��م الطبي��ة و
التمري�ضي��ة والفني��ة والإداري��ة على
�أهب��ة اال�ستع��داد واجلهوزي��ة يف حال
ح��دوث �أي ط��ارئ �أو تده��ور الو�ض��ع
احل��ايل  ،متمنيا ال�سالمة جلميع �أبناء
�شعبنا.

تنسيق مشترك
رئي���س بلدي��ة غ��زة م .ن��زار حجازي،
�شج��ب الع��دوان الإ�سرائيل��ي الهمجي
عل��ى قطاع غ��زة ب�ش��كل ع��ام ومدينة
غزة على وج��ه اخل�صو�ص ،وا�ستهداف
وتدمري مبانٍ �سكنية مدنية.
و�أو�ض��ح حج��ازي �أن اللجن��ة تن�س��ق
ميدان ًيا م��ع اجلهات ذات العالقة كافة
كـ(الدف��اع امل��دين ،ووزارة ال�صح��ة،
ووزارة الداخلي��ة ،و�شرك��ة توزي��ع
الكهرب��اء يف حمافظ��ات قط��اع غ��زة،
وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين) ،وتتلق��ى
الإ�شارات عرب رقم الط��وارئ املخت�صر
 115على مدار ال�ساعة.
و�أك��د �أن جلن��ة الط��وارئ يف البلدي��ة
تعم��ل جاه��دة عل��ى �ضم��ان ا�ستم��رار
تق��دمي اخلدمات الأ�سا�سي��ة لأهلنا يف
مدينة غ��زة ،على م��دار ال�ساعة ،رغم
الع��دوان الإ�سرائيلي الغا�شم وامل�ستمر
على قط��اع غزة ،داع ًي��ا املواطنني �إىل
التوا�صل مع اللجنة عرب رقم الطوارئ
املخت�صر  ،115للإبالغ عن �أي طارئ �أو
�شكوى فيما يتعلق بخدمات البلدية.
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ً
انتهاكا بحق الصحفيين خالل أبريل الماضي
اإلعالم29 :
غزة  -الر�أي
قال��ت وزارة الإعالم  -املكتب الإعالمي احلكومي،
�إن �شه��ر ني�سان�/أبري��ل املا�ض��ي �شه��د ()29
انته��اك ًا بح��ق احلري��ات الإعالمي��ة يف الأرا�ض��ي
الفل�سطينية.
وذك��رت ال��وزارة يف تقريره��ا ال�شه��ري لر�ص��د
انته��اكات االحت�لال� ،أن االنته��اكات توزع��ت يف
اعت��داء االحت�لال عل��ى � 26صحافي � ًا متثل��ت يف
ا�سته��داف مبا�شر بقناب��ل الغ��از والر�صا�ص احلي
واملع��دين ،واعتق��ال ومتديد اعتق��ال لل�صحفيني،
ومنعه��م بعنف م��ن تغطي��ة الأح��داث للم�سريات
والفعالي��ات ،فيما �سجلت ( )3حاالت اعتداء من
قبل الأجهزة الأمنية
انتهاكات �إ�سرائيلية
وذكر التقري��ر �أن ال�صحفي الذين مت اعتقاله من
قبل االحت�لال الإ�سرائيلي هو طال��ب الإعالم يف
جامعة القد�س عمر �أبو الرُب بعد االعتداء عليه
بال�ضرب على حاجز "الكونتيرن" �شمال �شرق بيت
حلم.
ووا�صلت �سلطات االحت�لال اعتماد �أ�سلوب متديد
االعتق��ال وت�أجيل جل�سات املحاكم��ة والتي بلغت
(� )4صحفيني.
فيم��ا �أ�صيب ( � ) 15صحفي � ًا بينهم � 10صحفيني
م��ن قطاع غزة توزعت �إ�صاباتهم كالتايل� :إ�صابة
�5صحفيني بقنبلة غاز ،و 2اخرين بطلق معدين
مغل��ف باملط��اط ،و 2بالر�صا���ص احل��ي ،وحال��ة
باالختن��اق ،كم��ا �أ�صي��ب � 5آخري��ن يف ال�ضف��ة
املحتل��ة والذي��ن تعر�ض اثنان منه��م لال�ستهداف
بالر�صا���ص املعدين ،و 3اخري��ن لالعتداء عليهم

بال�ضرب وال�شتم والدفع.
يف ح�ين �سجل��ت حالت��ي من��ع م��ن التغطي��ة (،)4
وحالة �أخرى واحدة( )1من��ع من ال�سفر ،وب�ش�أن
ع��دد االقتحام��ات واملداهم��ة والت��ي بلغ��ت ()1
حالة.
وب�ش ��أن انته��اكات الأجهزة الأمني��ة الفل�سطينية
يف ال�ضفة املحتلة� ،سجلت وحدة الر�صد واملتابعة
يف املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي ( )3ح��االت م��ن
االنته��اكات ،متثل��ت يف قي��ام اعتقال جه��از الأمن
الوقائ��ي يف ال�ضف��ة ال�صحف��ي خلي��ل ذوي��ب،
واقتح��ام منزل��ه يف بي��ت �ساح��ور ،كم��ا اقتحمت
مطبعة ومنعت حفل ن�شر كتاب عن الأ�سرى.
وفيم��ا يلي تف�صيل لأهم االنته��اكات التي ر�صدها
املكتب الإعالمي احلكومي يف تقريره ل�شهر �أبريل
2019
 :2-4-2019م��ددت حمكمة االحتالل اعتقال
ال�صحفي م�صطفى اخل��اروف حتى  5مايو،2019
وه��و مقد�سي الأ�ص��ل بتهمة املكوث غ�ير ال�شرعي
ونياب��ة االحتالل تقرتح �إبعاده ل�لاردن رغم انه
متزوج م��ن مقد�سية واب لطفلة ويعمل �صحفي يف
وكالة الأنا�ضول.
 :5-4-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل مرا�سلة
وكال��ة "�أم��د" الإخبارية �صافيناز الل��وح ،وم�صوّر
�شبكة "ن��ور" االخباري��ة حممد عي�س��ى ،بقنبل َتي
غ��از م�سيّل للدموع ب�ش��كل مبا�شر� ،أثناء تغطيتهما
�أحداث م�سريات العودة �شرق قطاع غزة.
 :10-4-2019داهم��ت ق��وات االحت�لال
الإ�سرائيل��ي ،من��زل ال�صحف��ي رائ��د ال�شري��ف يف
اخللي��ل واحتج��زت عائلت��ه وم��ن كان يف املن��زل

داخل �إحدى الغرف ،و�شرعت يف تفتي�ش املنزل.
 :12-4-2019حمكم��ة االحت�لال الإ�سرائيلي
مت��دد احتج��از الر�س��ام والنا�ش��ط حاف��ظ عم��ر
حت��ى  16ني�س��ان ،م��ا دفع��ه �إىل اال�ض��راب ع��ن
الطعام.
 :12-4-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحف��ي احم��د �صاب��ر حمم��ود الزريع��ي21 ،
عام � ًا ،بعيار معدين يف احلو���ض  ،ويعمل يف وكالة
فل�سط�ين احلدث خ�لال تغطيته م�س�يرات العودة
و�سط قطاع غزة.
 :12-4-2019ق��وات االحت�لال تعت��دي عل��ى
ال�صحف��ي م�صعب �ش��اور بال�ض��رب وال�شتم ومتنعه
م��ن الت�صوي��ر� ،أثن��اء تغطيت��ه ملواجه��ات مدينة
اخللي��ل ،ومتن��ع الطواقم ال�صحفي��ة من التواجد
يف املكان والتغطية.
 :14-4-2019ق��وات االحت�لال مت��دد اعتقال
ال�صحف��ي مو�س��ى �سمحان للمرة الثاني��ة ملدة �أربع
�شه��ور م��ع العل��م انه يخو���ض ا�ضرابا ع��ن الطعام
رغ��م و�ضع��ه ال�صح��ي املت��دين ،وكان ق��د حك��م
االحت�لال يف 24ابري��ل  2018عل��ى ال�صحف��ي
مو�س��ى �سمح��ان م��ن رام اهلل باالعتق��ال االداري
ملدة � 4شهور.
 :18-4-2019منعت قوات االحتالل ال�صحفي
املح��رر حمم��د القي��ق م��ن ال�سف��ر للم�شارك��ة يف
م�ؤمت��ر تنظمه نقاب��ة املهند�س�ين الأردنيني ن�صرة
للأ�سرى
 :19-4-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحتالل كال
من:
ال�صحف��ي �أحم��د و�ش��اح بطل��ق مع��دين مغل��ف

باملطاط خ�لال تغطيته االعالمي��ة �شرق الربيج
و�سط قطاع غزة
ال�صحف��ي حمم��د الل��وح بقنبل��ة غ��از بالركب��ة
الي�س��رى خ�لال تغطي��ة الأح��داث �ش��رق الربيج
و�سط قطاع غزة ويعمل مرا�س ًال وم�صور ًا يف �إذاعة
الوطن
ال�صحف��ي احلر معاذ الهم�ص بقنبلة غاز يف ال�ساق
االي�سر �شرق رفح.
ال�صحف��ي احلر عبد الرحيم اخلطيب بقنبلة غاز
يف الفخذ االي�سر �شرق رفح
امل�ص��ور احلر يو�سف م�سع��ود ب�شظية عيار ناري يف
الفخ��ذ الأي�سر ،م��ن قبل قنا�ص��ة االحتالل �شرق
خان يون�س.
 :19-4-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
امل�ص��ور ن�ض��ال �شفي��ق طاه��ر ا�شتي��ه 50 ،عام � ًا،
ويعم��ل م�ص��ور ًا يف وكال��ة االنب��اء ال�صيني��ة،
و�أ�صي��ب بعي��ار مع��دين بالرج��ل اليمن��ى؛
وال�صحف��ي �أمين �أمني النوب��اين 32 ،عام ًا ،ويعمل
م�ص��ور ًا يف وكالة الأنباء واملعلوم��ات الفل�سطينية
(وفا) ،و�أ�صيب بعيار معدين يف الفخذ.
 :20-4-2019ق��وات االحت�لال متن��ع
ال�صحفي�ين من تغطي��ة فعالي��ة ريا�ضية يف قرية
بي��ت �صفافا مبدين��ة القد�س ،بتنظي��م من ملتقى
�أهايل القد���س ،ورابطة الأندي��ة املقد�سية كونها
تقام بذكرى يوم الأ�سري الفل�سطيني".
 :23-4-2019ق��وات االحت�لال تعتقل طالب
الإع�لام يف جامع��ة القد���س عم��ر �أبو ال �رُب بعد
االعتداء علي��ه بال�ضرب على حاجز "الكونتيرن"
�شمال �شرق بيت حلم.

 :24-4-2019قوات االحتالل متنع ال�صحفيني
من تغطية اله��دم والتفجري ملنزل عائلة �أبو ليلى
و�أطلق��ت قناب��ل ال�ص��وت والغ��از امل�سي��ل للدم��وع
�ص��وب املواطن�ين وال�صحفي�ين يف بل��دة الزاوي��ة
غرب �سلفيت.
 :26-4-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحافي��ة �صافين��از الل��وح باالختن��اق بفع��ل
قنابل غاز االحتالل �شرق خميم الربيج.
 :26-4-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل م�صوّر
وكال��ة "�شه��اب" الإخباري��ة ومكت��ب "�سم��ارت
ميدي��ا" للخدم��ات الإعالمي��ة رم�ض��ان ال�شري��ف
بر�صا�ص��ة حية �أ�صابت��ه يف قدمه اليمن��ى� ،أثناء
تغطيته م�سريات العودة �شرق رفح يف جنوب غزة.
 :30-4-2019ت�أجي��ل حماكم��ة الأ�س�يرة
و الكاتب��ة ال�صحفي��ة مل��ى خاط��ر حت��ى تاري��خ
 10يوني��و الق��ادم بطل��ب م��ن املحام��ي على امل
تخفي��ف احلك��م �إىل � 12شه��ر بدال م��ن � 14شهر
والت��ي ترف�ضه النياب��ة �سببه تو�صي��ة خمابرات
االحتالل عليها
تفا�صي��ل االنته��اكات الداخلي��ة ل�شه��ر ني�س��ان/
�أبريل2019
� :9-4-2019أجه��زة �أم��ن ال�سلط��ة تقتح��م
مطبع��ة طبع��ت كت��اب "درب ال�صادق�ين" �أح��د
�إ�ص��دارات احلرك��ة الأ�س�يرة واعتقل��ت �صاحبه��ا
وع��ددا من القائم�ين ومنعت حفل �إ�شه��ار الكتاب
املقرر اليوم يف جنني.
 :25-4-2019اعتق��ل جه��از الأم��ن الوقائ��ي
ال�صحف��ي خليل ذويب بع��د اقتحام منزله يف بيت
�ساحور .
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زيف الشائعات..موجة عارمة تحبطها األجهزة األمنية بقوة
غزة  -الر�أي � -آالء النمر
عل��ى حاف��ة الأح��داث تعل��و الأ�ص��وات،
وتتخال��ط الرواي��ات املتناقل��ة ب�ين
جمه��ور النا���س ،ب�ين م�ؤكد ون��ايف وناقد
و�آخر يزع��م �أنه ال�شاه��د الأول ويتبنى
روايته قوال وتعميما ،حتى يقطع ال�شك
بيق�ين اخل�بر ويكت��م �أف��واه الزاعم�ين
واملتحدثني.
�آخ��ر الأح��داث كان��ت �شاهد ًا قوي�� ًا على
�أن طاب��ور ًا خام�س��ا يهوى رك��وب الأمواج
العاتي��ة ،ب��د�أت م��ع اختف��اء الطف��ل
حمم��ود �شقف��ة ذو العام�ين ون�ص��ف يف
مدينة رفح جن��وب القطاع خلم�سة �أيام،
وانته��ت الق�ص��ة ب�إيجاده مقت��وال و�سط
الأرا�ض��ي الزراعي��ة وك�شف��ت خي��وط
اجلرمية.
فلم يقت��ل الطفل �شقفة من قبل ع�صابة
�أو ملي�شيا خم�ص�صة الختطاف الأطفال،
�أو عل��ى ي��د جم��رم �ش��اذ خ��ارج ن�صو���ص
املنطق��ة �أو العائلة ،و�إمنا على يد قريب

وال��ده ال��ذي قتله انتقام��ا ب�سبب خالف
عائلي بينهما.
هك��ذا نزل��ت احلقيق��ة �صاعق��ة �أخ��رى
عل��ى قل��وب �أه��ايل رف��ح ووال��دي الطفل
اللذي��ن مل ي�صدقا ما حدث ،وكانا للحظة
الأخ�يرة مت�شبث�ين ب�أم��ل العث��ور عل��ى
طفلهم��ا حي��ا بع��د �أن وج��دت ال�شرط��ة
مالب�سه قبل يوم�ين من انك�شاف احلقيقة
الكامل��ة .رف��ح الت��ي ا�ستنفرت كله��ا بحثا
عن الطفل ،بينما ر�ص��دت عائالت مقربة
م��ن �أ�سرته مبالغ مالية ومكاف�آت ملن يديل
ب���أي خرب عن الطف��ل �أو يعرث عليه ،بينما
اجتم��ع ن�شطاء وم���آزرون للعائل��ة كل يوم
يف البي��ت ال��ذي مل ي��ذق طع��م الن��وم وال
الراح��ة من��ذ خم�س��ة �أي��ام ،وق��د تعاون
اجلمي��ع يف رحل��ة البح��ث م��ن �ضمنه��م
القاتل الذي ن�شرت �صور له وهو يقف �إىل
جانب والد ال�ضحية م�ؤازرا له يف حمنته.
ات�ضح��ت احلقيق��ة وق�سم��ت الأق��وال
املت�شابك��ة و�ص��رت الأحادي��ث ،و�أغلقت

الأف��واه الت��ي �أعلن��ت �أن القط��اع يق��ع
فري�س��ة بي��د املجرم�ين وقط��اع الط��رق
والع�صاب��ات وامللي�شي��ات ،فكان��ت غلب��ة
الأم��ن الذي تبنته الأجه��زة االمنية يف
قطاع غزة �أق��وى من كل ال�شائعات املراد
بها تخويف النا�س و�إرعابهم.
ووفق��ا للأرق��ام ال�ص��ادرة ع��ن ال�شرط��ة
وردا عل��ى اال�شاعات الت��ي روجت خالل
ف�ترة اختف��اء الطف��ل حمم��ود �شقف��ة
يظه��ر انخفا���ض يف عدد جرائ��م القتل،
يف ع��ام  2018بن�سب��ة  46%مقارن��ة
بع��ام  ،2017كما �أنه��ا انخف�ضت بن�سبة
 55%خ�لال الرب��ع الأول م��ن الع��ام
اجلاري  2019مقارنة بنف�س الفرتة من
العام املا�ضي.

تحري دقيق
وقال مدير عام �إدارة املباحث العامة يف
ال�شرط��ة ح�س��ام �شهوان يف ح��وار م�ص ّور
�أج��راه "موق��ع الداخلي��ة"�" ،إن �شعبن��ا

عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن الوع��ي ،وه��ذه
اجلرمي��ة فردي��ة وال يوج��د �أي جرمية
منظم��ة يف القط��اع� ،أن املباح��ث العامة
والإدارات ال�شرطي��ة بذل��ت جه��ود ًا
كبري ًة يف البح��ث والتحري والك�شف عن
مالب�سات اجلرمية و�صو ً
ال للجاين.".
و�أك��د �شه��وان عل��ى �أن "ه��ذه اجلرمي��ة
جرمية فردي��ة لي�س لها عالقة بفل�سفة
وتفك�ير ووع��ي �شعبن��ا" ،وق��ال" :ه��ذه
اجلرمي��ة ج��اءت عل��ى خلفي��ة خ�لاف
�شخ�ص��ي واعتق��اد خاط��ئ ل��دى اجلاين
ثب��ت ع��دم �صحته م��ن خ�لال التحقيق،
وبناء على طبيع��ة �سلوكه ،وهو متعاطي
للمخدرات".
ال�شرط��ة ا�ستنف��رت كاف��ة �أفراده��ا
و�ضباطه��ا يف حمافظ��ة رف��ح للبحث عن
م�ص�ير الطف��ل وحماول��ة الو�ص��ول �إليه
حي�� ًا و�إعادت��ه لأهل��ه ،وكثف��ت املباحث
العام��ة جهوده��ا يف ه��ذا املج��ال م��ن
خالل البح��ث والتحري الدقيق للتعرف

عل��ى م�ص�ير الطفل ومكانه حت��ى ك�شفت
اخليوط الدقيقة للجرمية".
وفيم��ا يتعل��ق بال�شائع��ات الت��ي ر ّوجه��ا
البع�ض على خلفية الق�ضية� ،أكد �شهوان
�أن املباح��ث ر�صدت كاف��ة ال�شائعات على
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،و�سيت��م
تق��دمي مروجيها للنيابة العامة التخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
وتاب��ع" :قط��اع غ��زة منطق��ة ت�شه��د
جتاذب��ات �سيا�سي��ة مم��ا يجعله��ا �أر���ض
خ�صب��ة لل�شائع��ات وترويجه��ا؛ به��دف
�ض��رب اجلبه��ة الداخلية ،وخل��ق حالة
من الفلت��ان وعدم اال�ستق��رار يف �صفوف
�أبن��اء �شعبن��ا وال�ضرر مب�صلح��ة املواطن
وبث الفنت يف القطاع".
يف كل حادث��ة ي�شهده��ا القط��اع ،تغل��ب
عليها ال�شائعات وت�شابك الأخبار و�إبعاد
احلقيقة ،فيما تقط��ع الأجهزة الأمنية
الطري��ق عل��ى راكب��ي املوج��ة بالك�ش��ف
املف�صل عن اخليوط.

أخبار
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إحصائية لتضرر المنشآت جراء
عدوان االحتالل المستمر بغزة
غزة  -الر�أي
�أعلن��ت وزارة الأ�شغ��ال العام��ة والإ�سكان
الي��وم الأح��د ع��ن ت�ض��رر  600وح��دة
�سكني��ة ج��راء الع��دوان الإ�سرائيل��ي
املتوا�ص��ل عل��ى غ��زة� ،إ�ضاف��ة لت�ض��رر
ع�ش��رات املح�لات التجاري��ة وامل�ؤ�س�س��ات
الإعالمية وممتلكات الأهايل.
و�أو�ض��ح وكي��ل ال��وزارة ناج��ي �سرحان �أن
طواقم الوزارة الهند�سية والفنية وجلان
الط��وارئ ق��د با�ش��رت �أعماله��ا من��ذ بدء
الع��دوان الأخري يف فت��ح ال�ش��وارع و�إزالة
ال��ركام الناج��م ع��ن ا�سته��داف املب��اين
والعم��ارات ال�سكني��ة ،الت��ي ا�ستهدفته��ا
�آلة الدم��ار الإ�سرائيل��ي ،وتدعيم املباين

اخلطرة وعمليات ح�صر الأ�ضرار.
وبل��غ ع��دد الوح��دات ال�سكني��ة املهدم��ة
كلي��ا  70وحدة �سكني��ة �إ�ضافة �إىل 530
وحدة �سكنية ت�ضررت ب�شكل جزئي.
وا�ستنك��ر �سرح��ان الع��دوان الإ�سرائيل��ي
بح��ق املدني�ين وطال��ب املجتم��ع ال��دويل
ب�ضرورة التدخل العاجل لوقف ا�ستهداف
املن�ش���آت املدنية ومن��ازل املواطنني ،والتي
حمته��ا القوان�ين والت�شريع��ات الدولي��ة
ومواثي��ق جيني��ف وخا�ص��ة اتفاقي��ة
جينيف الرابعة.
وطال��ب اجله��ات املانح��ة و�أح��رار العامل
ب�ضرورة تقدمي الدعم والإغاثة للأهايل
الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

كرسنا كل جهودنا لتقديم الخدمة
الصحةَّ :
الطبية خالل العدوان
غزة  -الر�أي
قال��ت وزارة ال�صح��ة بغ��زة� ،إنها كر�ست
كل جهوده��ا الطبية لتق��دمي اخلدمات
ال�صحي��ة ،للموطن�ين وامل�صاب�ين خ�لال
الت�صعي��د والع��دوان الأخ�ير الذي �شنه
االحتالل على قطاع غزة.
و�أك��دت ال��وزارة يف بيان �صحف��ي ،اليوم
االثن�ين� ،أنه��ا كر�ست جهوده��ا لتقدمي
خدماته��ا ال�سيم��ا للح��االت الطارئ��ة
وانق��اذ احلياة مب��ا يتوفر م��ن امكانيات
دوائي��ة ،يف ظ��ل عدم توري��د اي كميات
دوائي��ة م��ن م�ستودع��ات وزارة ال�صحة
برام اهلل منذ مطلع العام اجلاري.
وذك��رت �أن غرف��ة عملي��ات الط��وارئ
وجلانه��ا العلي��ا واملركزي��ة ،تابع��ت
التط��ورات امليداني��ة حلظ��ة بلحظ��ة
وبقي��ت يف حالة انعق��اد م�ستمر ملتابعة
عمل املنظوم��ة ال�صحي��ة و�سبل تقدمي
الرعاي��ة ال�صحي��ة البن��اء �شعبن��ا على
مدار ال�ساعة.

وقال��ت �إن واجبها الوطن��ي واالخالقي
جتاه �شعبن��ا دفعها الن نك��ون دوم ًا على
�أعلى درجات اجلهوزي��ة واال�ستعداد يف
املراف��ق ال�صحي��ة ومنظوم��ة اال�سع��اف
والطوارئ بقطاع غزة.
و�أك��دت �أن ا�سته��داف املحت��ل للن�س��اء
احلوامل واالجن��ة يف اح�شائهن ،يعك�س
حجم االج��رام و العداء ملع��اين احلياة
ي�ستوج��ب مواق��ف وا�ضح��ة وحازم��ة
م��ن امل�ؤ�س�سات الأممي��ة املعنية بحماية
املر�أة وال�سيدات احلوامل.
و�أ�ضافت" :االحت�لال مار�س �أب�شع �صور
االرهاب والعن�صرية و �صب حمم غ�ضبه
على العوائل الآمنة يف بيوتها وا�ستقوى
على االطف��ال الر�ضع والن�ساء احلوامل
وا�ضع ًا �أياهم �ضمن بنك �أهدافه".
وا�ستنك��رت ال�صح��ة تعري���ض حي��اة
العامل�ين يف املحط��ة املركزي��ة لدائ��رة
النق��ل التابعة ل��وزارة ال�صح��ة للخطر
واحل��اق ال�ض��رر مبكاتبه��ا االداري��ة

قرية عقابا (طوباس)
إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

ه��ي بل��دة فل�سطيني��ة يف
حمافظ��ة طوبا���س تق��ع
ب�ين الزباب��دة وطوبا�س
و�ص�ير تق��ع عل��ى �سف��ح
اجلب��ل الأق��رع و ع��دد
�سكانه��ا حوايل (�)7آالف
ن�سم��ة تق��ع عل��ى اخل��ط
ال�شرق��ي ب�ين نابل���س
وجن�ين ت�شته��ر بزراع��ة
ا�شج��ار الزيت��ون به��ا
بلدي��ة وث�لاث مدار���س
ومدر�ست�ين
للذك��ور
للإن��اث ،يبل��غ ارتفاعه��ا
ع��ن �سط��ح البح��ر 716
م�تر م��ن �أعلى نقط��ة لها
مما يجعله��ا تطل �إطاللة
متمي��زة عل��ى البح��ر
الأبي���ض املتو�س��ط غربا
و جب��ل ال�شي��خ يف لبن��ان
�شم��اال و جب��ال عجل��ون
�شرقا .ه��ذا املوقع يجعل

م��ن قري��ة عقاب��ا موئ�لا
للعدي��د مم��ن يطلب��ون
اله��واء النق��ي و العلي��ل يف
ف�صل الربيع و ال�صيف.
طرقه��ا الداخلي��ة معب��دة
وم��ن �أ�شه��ر العائ�لات
أبوعرة�،أبوغن��ام،
فيه��ا (�
ّ
امل�ص��ري ،الأزه��ري� ،أب��و
حم��د,و القي�س��ي) الذي��ن
ينح��درون جميعه��م م��ن
�آل �أب��و ع��رة ..كم��ا يوجد
فيه��ا العدي��د م��ن الأماكن
الأثري��ة الت��ي تع��ود �إىل
العه��د العم��ري والعه��د
الروم��اين ،تبل��غ امل�ساح��ة
امل�أهول��ة بال�س��كان حوايل
 5ك��م مرب��ع ،ميت��از موقع
ه��ذه القري��ة باالحرا���ش
الت��ي حتيطه��ا م��ن الغ��رب
واجلن��وب وال�سه��ول الت��ي
حتيطها من ال�شرق

وت�ض��رر � 4سي��ارات خدم��ات �صحي��ة
وحتطي��م زجاجه��ا ج��راء اال�سته��داف
اال�سرائيلي لغرب غزة.
وطالبت اجلهات املعنية بتوفري احلماية
الالزم��ة للطواقم وامل�ؤ�س�س��ات ال�صحية
وجت��رمي تعر�ضه��ا الي �شكل م��ن �أ�شكال
اال�ستهداف املبا�شرة وغري املبا�شرة.
ولفت��ت �إىل �أن الطواق��م ال�صحي��ة
�ضرب��ت مث ًال يحت��ذى به م��ن اجلهوزية
واال�ستع��داد وب��ذل كل جه��د م�ستط��اع
لتق��دمي ر�سالته��ا االن�ساني��ة وتق��دمي
�أ�سب��اب احلي��اة البن��اء �شعبه��ا يف ظ��ل
الظروف اال�ستثنائي��ة التي تتعر�ض له
من ح�ص��ار وتنك��ر حلقوقه��ا الوظيفية
الكاملة.
وقال��ت �إن ع��دوان االحت�لال �أدى �إىل
ارتق��اء � 25شهيد ًا منه��م (� 3سيدات و2
اجن��ة ور�ضيعتني وطفل) وا�صابة 177
مواطن ًا بجراح خمتلفة منهم ( 42طفل
و� 46سيدة).
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في يومهم  ..عمال غزة يئنون بصمت وال مغيث
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
كعادت��ه كل ي��وم  ..يجل���س العام��ل
منري علي��ان �أمام باب منزل��ه الكائن
يف خمي��م ال�شاط��ئ بغ��زة ،برفق��ة
بع���ض �أ�صدقائه وجريان��ه يتبادلون
�أط��راف احلدي��ث عم��ا و�صل��ت �إلي��ه
�أو�ضاعه��م االجتماعي��ة واملعي�شي��ة
ال�صعب��ة ،يف ظ��ل عدم وج��ود فر�ص
عم��ل �أو م�ص��در دخ��ل يغي��ث حاجة
منازله��م و�أطفاله��م الذي��ن بات��وا
يفتق��دون لتوفري �أق��ل احتياجاتهم
ال�ضرورية.
" مت��ر علين��ا �أيام �صعب��ة ،ويف كثري
م��ن الأحي��ان ال �أج��د م��ا ي�س��د رمق
�أطف��ايل ال�صغ��ار ،اىل مت��ى �س�أبق��ى
عل��ى ه��ذا احل��ال ،ب��دون �أن ينتب��ه
ملعاناتن��ا �أحد م��ن امل�سئول�ين ،و�صلنا
�إىل مرحل��ة مل نع��د نحتم��ل فيه��ا
احلدي��ث م��ع �أنف�سن��ا ،و�أ�صبحن��ا
عاجزي��ن ع��ن تلبي��ة متطلب��ات
�صغارنا" ،يقول عليان بحزن.
وي�ص��ادف الأول م��ن ماي��و� /أي��ار
الي��وم العامل��ي للعم��ال ،ويعت�بر يوما
�سنوي��ا يعطل فيه العم��ال عن العمل
يف كاف��ة امليادي��ن� ،إال �أن حال عمال
غ��زة يختلف عن حال عم��ال العامل
ب�أ�سره.

يوم بال عمال
يتح��دث علي��ان بلهج��ة ا�ستي��اء عن
منا�سبة ي��وم العمال العاملي ،قائال":
ال يوج��د لن��ا عي��د �أو �إج��ازة ،فنحن
فئ��ة مهم�ش��ة وعاطل��ون ع��ن العم��ل
عل��ى م��دار الع��ام ،فكي��ف يحتفل��ون
بيوم العمال؟"
وكان ال�ش��اب الثالثين��ي يعم��ل قب��ل
�أك�ثر من خم���س �سن��وات يف احلديد
والبن��اء� ،إال من��ع االحت�لال �إدخال
م��واد البن��اء الت��ي ت�ستخ��دم يف
املن�ش���آت� ،أج�بر الكث�ير م��ن �أرب��اب
العم��ل عل��ى اغ�لاق مئ��ات امل�صان��ع،
الأمر الذي ت�سب��ب يف تكد�س �أعداد
العاطلني عن العمل.
ول��دى علي��ان خم�س��ة م��ن الأطفال،
ويعتا���ش عل��ى كوبون��ة الوكال��ة كل
ثالث��ة �شه��ور ،ويف بع���ض الأحي��ان
ي�ضط��ر �إىل بي��ع املثلج��ات “الرباد"
للأطف��ال� ،أو بيع ال��ذرة امل�سلوقة يف
حماول��ة منه لتوفري لقمة ت�سد جوع
�صغ��اره الذي��ن ال تتوق��ف طلباته��م
�أبدا.
وي�ص��ارع عم��ال قطاع غ��زة املحا�صر
من��ذ �سن��وات طويل��ة ،يف �سبي��ل
توف�ير لقمة العي���ش لعائالته��م� ،إال
�أن الظ��روف ال�صعب��ة الت��ي يعي�شه��ا
القط��اع انعك�س��ت ب�ش��كل �سلب��ي على

ظروف حياته��م ،وت�سببت يف تفاقم احتياج��ات �أ�سرت��ه� ،إال �أن توق��ف  295ألف عاطل

معاناته��م ،يف وقت افتق��دوا فيه �إىل
وج��ود م�صان��ع وم�شاغ��ل توف��ر له��م
م�صدر رزق.

معاناة ال تنتهي
وعل��ى غرار علي��ان ،ي�شكو الأربعيني
جمي��ل �أب��و عنزة ،وه��و عام��ل بناء
�سابق ،ما �آل��ت �إليه ظروفه و�أحواله
املادي��ة واملعي�شي��ة الت��ي تده��ورت
نتيج��ة توقف��ه ع��ن العم��ل من��ذ ما
يقارب الثالث �سنوات متوا�صلة.
ويع��ول �أب��و عن��زة ،ت�سع��ة �أف��راد
يحتاج��ون للكث�ير م��ن االحتياجات
واملطالب الت��ي ال تنتهي ،ويحاول يف
كثري م��ن الأحي��ان البح��ث عن عمل
ي�ساع��ده عل��ى تلبي��ة احتياج��ات
�أ�سرته.
يق��ول �أب��و عن��زة يف حدي��ث
لـ"ال��ر�أي" :عمل��ت كث�يرا يف البناء،
بالرغم من كوين �أجريت العديد من
عملي��ات الغ�ضروف وهو ما ت�سبب يل
ب�آالم مربحة �إثر القيام ب�أي جمهود
كب�ير" ،مو�ضحا �أن ظروف��ه ت�ضطره
للعم��ل يف البن��اء والطوب��ار ل�ساعات
طويلة جدا مقابل مبلغ مايل زهيد.
ف�ترة ق�ص�يرة ج��دا تلك الت��ي عمل
فيه��ا �أب��و عن��زة وف��ر خالله��ا بع�ض

العم��ل يف جم��ال البن��اء ت�سب��ب يف
جلو�سه باملن��زل ،يف وقت يبحث فيه
ع��ن عم��ل �آخ��ر ي�سان��ده يف حتم��ل
ظ��روف احلي��اة القا�سي��ة لعل��ه ي�سد
رمق عائلته الكبرية.
ويعي�ش عمال غزة ظروفا اقت�صادية
�صعب��ة عق��ب حتك��م االحت�لال يف
ادخ��ال م��واد البن��اء ،وتوق��ف عمل
الكثري من امل�صانع وتعطل الآالف من
العم��ال الذين باتوا رهين��ة ملنازلهم
يف ظ��ل و�ض��ع اقت�ص��ادي ومعي�ش��ي
�صعب للغاية ،يف وق��ت يطالبون فيه
ب�ض��رورة النظ��ر لهم بع�ين الرحمة
وتوف�ير فر���ص عمل له��م متكنهم من
العي�ش ب�شكل جيد.
ويلع��ب االنق�س��ام الفل�سطين��ي دورا
كب�يرا يف معاناة العم��ال بغزة ،ومنذ
�أبري��ل 2017م تفر���ض ال�سلطة يف
رام اهلل عقوب��ات عل��ى قط��اع غ��زة،
متثل��ت يف :خ�ص��م  30%م��ن رواتب
موظفيه��ا ،قب��ل �أن ت�ضاعف اخل�صم
�إىل �أك�ثر م��ن  50%يف �أبري��ل م��ن
الع��ام املا�ض��ي ،والتقاع��د الإجباري
لأكرث م��ن � 30ألف موظف ،وتقلي�ص
الأدوي��ة امل��وردة �إىل غ��زة م��ن رام
اهلل ،وتقلي���ص ح�ص��ة غ��زة م��ن
حتويالت عالج املر�ضى يف اخلارج.

من جهته دعا االحتاد العام لنقابات
عمال فل�سطني ،مبنا�سبة يوم العمال
ال��ذي ي�صادف يف الأول م��ن مايو من
كل عام ،لرفع احل�صار عن قطاع غزة
وحتمل �أ�صحاب الق��رار م�سئولياتهم
جت��اه العمال يف قط��اع غ��زة ،و�أ�شار
االحت��اد يف ت�صري��ح �صحف��ي ،اىل
�أن��ه يف الأول م��ن �أي��ار وبع��د اثن��ي
ع�شر عاما من احل�صار ،تزايد �أعداد
املتعطل�ين عن العمل لنحو � 295ألف
عامل.
ون��وه �إىل �أن ن�سب��ة الفق��ر بلغت بني
�صف��وف العم��ال اىل  80%وبلغ��ت
ن�سب��ة البطال��ة �أك�ثر م��ن  52%يف
�صف��وف العمال يف جمي��ع القطاعات
الإنتاجية واخلدماتية.
ولفت �إىل معاناة ال�صيادين امل�ستمرة
ب�سبب �إطالق النار اليومي وم�صادرة
مراكبه��م ،واملزارع�ين جتري��ف
الأرا�ض��ي اليومي��ة و�إط�لاق الن��ار
عل��ي املزارع�ين ومنعهم م��ن ت�صدير
منتجاته��م ،وعم��ال اخلياط��ة
والن�سيج ت�أث��ر ب�سبب احل�صار و�أزمة
الكهرب��اء ،وعم��ال الإن�ش��اءات ت�أثر
ب�سب��ب منعه��م م��ن ا�ست�يراد امل��واد
اخل��ام ،مم��ا �أدى �إىل تعط��ل ع�شرات
الآالف من العمال .
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الشرطة والبلدية أنهت استعداداتها

قطاع غزة يستقبل شهر رمضان بفرحة منقوصة

غزة -الر�أي -عبداهلل كر�سوع
يحل �شهر رم�ضان على �سكان قطاع غزة لهذا
حالة من احلزن والأمل على ما
الع��ام ،و�سط ٍ
فق��دوه من ع�ش��رات ال�شهداء ج��راء املجازر
ال�صهيوني��ة بحق م�سريات الع��ودة ال�شعبية
التي انطلقت منذ  30مار�س املا�ضي من العام
املا�ض��ي ،وي�أت��ي � ً
أي�ض��ا بالتزام��ن م��ع انهي��ار
الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واملعي�شي��ة وزي��ادة
مع��دالت الفق��ر والبطال��ة ،ج��راء ا�شت��داد
احل�ص��ار والعقوب��ات املفرو�ضة م��ن ال�سلطة
الفل�سطينية.
ع�ش��رات العائ�لات الفل�سطيني��ة �ستفتق��د
�أبناءه��ا �أو معيليه��ا عل��ى موائ��د الإفط��ار
الرم�ضاني��ة ،م��ن الذي��ن ا�ست�شه��دوا ُم�ؤخ ًرا
بر�صا���ص االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،و�إىل
جان��ب حال��ة احل��زن ه��ذه؛ ي��دور احلديث
ب�ين املواطن�ين ع��ن ا�ستقب��ال �شه��ر ال�ص��وم
با�ستم��رار الأزم��ة االقت�صادي��ة اخلانق��ة
يف قط��اع غ��زة ،ومبوظف�ين حمروم�ين م��ن
رواتبهم ،وبح�صار ظامل ،ومعابر مغلقة.
ف�أ�س��واق قط��اع غ��زة تتزين يف ه��ذه الأيام
ب�أبه��ى حل��ة يف حالة من البهج��ة املنقو�صة
ا�ستع��داد ًا ال�ستقبال �شهر رم�ض��ان الف�ضيل،
الذي يزداد �إقبال املواطنني فيه على �شراء
احلاجي��ات الالزم��ة قبي��ل قدوم��ه ،فيم��ا
�ش��رع التج��ار والباع��ة بعر�ض �أج��ود �أنواع
منتجاته��م للمواطن�ين عل��ى �أم��ل �أن يك��ون

�شه��را في��ه اخل�ير والربكة م��ن �أج��ل �إنهاء
حلق��ات احل�ص��ار والإغ�لاق املفرو�ضة عليه
منذ �أعوام ثمانية م�ضت.
خطة خا�صة
بدوره��ا؛ �أعلن��ت وزارة الداخلي��ة والأم��ن
الوطن��ي تطبي��ق خط��ة خا�ص��ة للعم��ل يف
�شه��ر رم�ضان املبارك؛ من �أج��ل �ضمان ب�سط
الأم��ن الع��ام والنظ��ام ولتف��ادي االزدح��ام
واحل��وادث ،و�أي �أم��ور تعرت�ض �س�ير احلياة
اليومية للمواطنني.
و�أعل��ن العميد عب��د البا�س��ط امل�صري مدير
ع��ام العملي��ات املركزي��ة ب��وزارة الداخلية
والأم��ن الوطن��ي �أن ال��وزارة ب��د�أت العم��ل
بخط��ة �شه��ر رم�ض��ان املب��ارك ،تزامن�� ًا م��ع
حلول ال�شهر الكرمي الأ�سبوع املقبل.
وق��ال امل�ص��ري" :ب��د�أت وزارة الداخلي��ة
مع مطل��ع �شهر ماي��و احل��ايل ،العمل بخطة
�شهر رم�ض��ان لهذا العام ،والت��ي تت�ضمن رفع
م�ستوى الأداء واالنت�شار للأجهزة الأمنية؛
لب�س��ط الأمن والنظ��ام الع��ام يف حمافظات
قطاع غزة كافة".
و�أو�ض��ح �أن خط��ة ال��وزارة خ�لال �شه��ر
رم�ض��ان تت�ضمن �ضب��ط احلال��ة املرورية يف
جمي��ع املحافظ��ات ،وت�سيري دوري��ات راجلة
وحممول��ة يف املناط��ق الت��ي ت�شه��د حرك��ة
ن�شطة للمواطنني واملركبات.
و�أ�شار �إىل �أن الأجه��زة الأمنية وال�شرطية

�ستعم��ل خالل "رم�ضان" على متابعة وت�أمني
الأماك��ن الت��ي ت�شه��د جتمع��ات للمواطن�ين
مث��ل :الأ�س��واق ،ال�ش��وارع واملفرتق��ات
الرئي�سة ،وامل�ساج��د املركزية ،والعمل على
ت�سهي��ل احلرك��ة املروري��ة فيه��ا ،ال�سيما يف
�أوقات الذروة.
و�أ�ض��اف" :ت�شم��ل اخلطة تنظي��م الأ�سواق
من قبل مباحث التموين و�شرطة البلديات،
ومتابعة �أي حاالت احتكار للب�ضائع من قبل
التج��ار من خ�لال تنظيم ج��والت ميدانية
دوري��ة� ،إىل جان��ب متابع��ة من��ع ت��داول
الألع��اب الناري��ة واملفرقع��ات الت��ي يك�ثر
ا�ستخدامها من قبل الأطفال ،وخا�صة قرب
امل�ساجد يف �صالة الرتاويح.
ولف��ت العمي��د امل�ص��ري �إىل �أن املديري��ة
العام��ة للدف��اع امل��دين �ستتاب��ع توعي��ة
املواطن�ين و�أ�صح��اب املطاع��م واملطاب��خ
باتخاذ �إج��راءات ال�سالمة؛ تفادي ًا حلدوث
احلرائ��قُ ،م�ش�ير ًا �إىل �أن خط��ة "رم�ض��ان"
ت�شم��ل ت�أم�ين مين��اء غ��زة البح��ري و�شارع
الر�شيد ب�شكل عام؛ ل�ضمان �سال�سة احلركة
يف �أوقات الذروة نهار ًا ولي ًال.

حالة الطوارئ
م��ن جانبها؛ �أنهت بلدية غ��زة ،ا�ستعداداتها
ال�ستقب��ال �شه��ر رم�ضان املب��ارك ،واعتمدت
خط��ة جديدة لأعم��ال النظاف��ة ومراقبة

الأغذي��ة يف كافة �أحياء ومناط��ق املدينة،
رغ��م حالة الط��وارئ التي تعي�شه��ا البلدية
وتقلي�ص اخلدم��ات الأ�سا�سي��ة بفعل تردي
الأو�ضاع ب�شكل غري م�سبوق.
وذك��رت البلدي��ة �أن طواقمه��ا ب��د�أت اليوم
بتنفي��ذ خط��ة العم��ل الت��ي مت �إقراره��ا
لل�شه��ر الك��رمي ،حي��ث مت توزي��ع العم��ل يف
جم��ال جمع وترحيل النفايات �إىل ورديتان
�صباحي��ة وم�سائي��ة ،وتخ�صي���ص وردي��ة
م�سائي��ة ملراقب��ة الأغذي��ة يف املدينة� ،إىل
جان��ب جتهي��ز امل�سل��خ البل��دي ال�ستيع��اب
الذبائح.
و�أ�ضافت �أن الوردية الأوىل جلمع النفايات
تنق�س��م �إىل مرحلت�ين الأوىل تب��د�أ عمله��ا
�صباح��ا وحتى 10:30
م��ن ال�ساعة 5:30
ً
�صباح��ا و�سيتم خاللها ت�شغي��ل  250عربة
ً
كارو جلم��ع النفاي��ات ،فيم��ا تب��د�أ املرحل��ة
�صباحا
الثاني��ة عملها م��ن ال�ساعة الثامن��ة
ً
حت��ى ال�ساع��ة الواح��دة ظه�� ًرا ويعم��ل بها
� 34آلي��ة خمتلفة احلج��م ،جلمع وترحيل
ومعاجل��ة النفاي��ات .بينم��ا تب��د�أ الوردي��ة
م�س��اء
الثاني��ة عمله��ا م��ن ال�ساع��ة 8:30
ً
وحت��ى ال�ساع��ة  1:30فج�� ًرا ،ويعمل بها 8
�آليات ونحو  40عامل نظافة وعربة كارو.
و�أ�شارت البلدية �إىل �أن كمية النفايات التي
يت��م جمعه��ا يف �شه��ر رم�ضان املب��ارك تزداد
بنح��و  20%عن املع��دل الطبيع��ي يف باقي

�أ�شهر العام ،ب�سبب الزيادة يف اال�ستهالك.
ودع��ت البلدي��ة املواطن�ين يف املدين��ة �إىل
�ضرورة و�ضع النفايات يف �أكيا�س بال�ستيكية
حمكم��ة الإغ�لاق و�إخراجها قب��ل ال�ساعة
�صباح��ا حت��ى يت�سن��ى لعم��ال النظاف��ة
7
ً
ترحيله��ا يف نف�س اليوم ،م�شدد ًة على �أهمية
�إخراجها مع �شخ�ص قادر على و�ضعها داخل
احلاوي��ة ،وعدم و�ضعها يف ج��زر ال�شوارع �أو
على الطرقات.
وفيما يتعل��ق باحلدائ��ق واملتنزهات ،ذكرت
البلدي��ة �أن جمي��ع احلدائ��ق التابع��ة له��ا
�ستعم��ل كاملعت��اد طيلة �شهر رم�ض��ان املبارك
با�ستثن��اء املنت��زه الرئي���س يف �ش��ارع عم��ر
املخت��ار ،حي��ث �سيت��م �إغالقه طيل��ة ال�شهر
الف�ضي��ل ،لإج��راء �أعم��ال �صيان��ة وجتديد
بداخل��ه� .أما بخ�صو�ص عمل امل�سلخ البلدي،
فقد �أك��دت �أنها �أنهت �أعم��ال تنظيف امل�سلخ
وتهيئت��ه ال�ستقب��ال الذبائ��ح خ�لال �شه��ر
رم�ض��ان .وح��ول تكث��ف البلدي��ة جله��ود
الرقابة على الأغذية خالل ال�شهر املبارك،
لفت��ت النظر �إىل تخ�صي���ص وردية م�سائية
م��ن ق�س��م مراقب��ة الأغذي��ة يف البلدي��ة،
للقي��ام ب�أعم��ال الرقاب��ة على حم�لات بيع
وتخزي��ن الأغذي��ة والت�أك��د م��ن �سالمته��ا
ال�صحي��ة ،م�ش�ير ًة �إىل تعاونه��ا م��ع مباحث
التموي��ن ل�ضب��ط �أي جت��اوزات �أو �إخ�لال
بال�شروط ال�صحية.
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اإلعالم الحكومي يؤكد متابعة المؤسسات الحكومية لعملها
غزة  -الر�أي
�أك��د املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي بغ��زة،
متابع��ة كاف��ة م�ؤ�س�سات العم��ل احلكومي
لدوره��ا يف مواكب��ة تط��ورات الع��دوان
والقي��ام مبهامه��ا يف تق��دمي اخلدم��ات
العام��ة وخدم��ات الط��وارئ �سيم��ا الأ�سر
املت�ضررة ب�شكل مبا�شر.
وج��اء ذل��ك يف م�ؤمت��ر �صحف��ي عق��ده
رئي���س املكتب الإعالم��ي احلكومي �سالمة
معروف �أمام بناي��ة اخلزندار التي دمرها
االحتالل ليلة �أم�س و�سط مدينة غزة.
وذك��ر �أن طواق��م وف��رق الط��وارئ تق��وم
بح�ص��ر وتقدي��ر الأ�ض��رار يف خمتل��ف
القطاع��ات منذ �أم�س وتق��دمي امل�ساعدات
الإغاثي��ة العاجل��ة للعائ�لات املت�ض��ررة
وتقوم حماية امل�ستهلك بحماية الأ�سواق
و�ضب��ط حركته��ا و�ضم��ان ع��دم التالعب
بالأ�سعار.
وق��ال مع��روف"�إن م��ا يقوم ب��ه االحتالل
يف قط��اع غ��زة جرمي��ة ح��رب جدي��دة
ت�ضاف �إىل �سج��ل جرائمه وخمازيه التي
وثقتها اللجان واملنظم��ات الدولية و�أخر
تقرير للجنة امل�شكل��ة يف م�سريات العودة
وك�س��ر احل�ص��ار وهو م��ا ي�ستوج��ب موق ًفا
وا�ضح��ا وحاز ًما من ه��ذه املنظمات
عمل ًيا
ً
والهيئات لوقف هذه اجلرائم".
وتابع "�إن من �أفظع اجلرائم التي ارتكبها
االحت�لال خ�لال ه��ذا الع��دوان جرميته
بح��ق عائلة �أبو عرار مم��ا �أدى ال�ست�شهاد
ال�شهي��دة فل�سط�ين �أبو ع��رار وجنينها يف
بطنه��ا "عب��د اهلل" والطفل��ة الر�ضيع��ة
"�صب��ا" ذات الع��ام والن�ص��ف م��ا يذكرنا
بع�ش��رات املجازر واجلرائ��م املماثلة التي
قام��ت بها ق��وات االحتالل بح��ق عائالت
فل�سطينية".
وت�سائل مع��روف حول جدوى م��ا يت�شدق
ب��ه املجتمع الدويل من ال�شرعية الدولية

حلق��وق الإن�س��ان واتفاقي��ات جني��ف
وغريها م��ن املواثيق واالتفاق��ات التي ال
تلقي لها دولة االحتالل �أي بال.
وا�ستهج��ن الدع��وات واملواق��ف الت��ي
خرجت عل��ى امل�ست��وى الإقليمي والدويل
م�ستنك��رة ردود املقاوم��ة ومل تعق��ب
عم��ا يق��وم ب��ه االحت�لال م��ن جرائ��م
يف ازدواجي��ة للمعاي�ير وانحي��از وا�ض��ح
للمحت��ل على ح�ساب ال�ضحية التي تدافع
عن نف�سها.
وه��ذا ه��و ن���ص امل�ؤمت��ر ال�صحف��ي ال��ذي
عق��ده املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي �أم��ام
بناي��ة اخلزن��دار الت��ي دمره��ا االحتالل
الأحد  5مايو 2019م:
"�أُذِنَ ِل َّلذِ ي��نَ ُي َقا َت ُلونَ ِب�أَ َّن ُه ْم ُظل ُِموا ۚ َو�إ َِّن
هَّ َ
ير"
الل َع َلى َن ْ�صرِهِ ْم َل َقدِ ٌ
ي��ا �أبن��اء �شعبن��ا الفل�سطين��ي البط��ل ،يا
�أبن��اء �أمتن��ا العربي��ة واال�سالمي��ة ،ي��ا
�أح��رار الع��امل ،بدال م��ن �أن نتوجه �إليكم
يف ه��ذه االوق��ات بالته��اين والتربي��كات
بحلول �شهر رم�ض��ان املبارك ،ف�إننا نتوجه
لكم لو�ضعكم يف �صورة م�ستجدات العدوان
الهمج��ي املتوا�ص��ل عل��ى �أبن��اء �شعبن��ا يف
اجلمعة املا�ضية.
حيث �أطلقت قوات االحتالل اال�سرائيلي
النار عل��ى املواطنني امل�شاركني يف م�سريات
الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار �شرق قط��اع غزة
م��ا �أ�سف��ر ع��ن ا�ست�شه��اد ال�شهيدي��ن �أب��و
ط�ير وعب��دو ومل يكت��ف االحت�لال بهذه
اجلرمي��ة فق�ص��ف �أح��د مواق��ع املقاوم��ة
لريتق��ي �شهيدي��ن �آخري��ن هم��ا �أب��و ملوح
والبابل��ي ،لتتوا�ص��ل بعده��ا جرائ��م
االحت�لال م�ستهدف��ة كل �أ�ش��كال ومعاين
احلياة يف قطاع غزة.
ومن��ذ اجلمع��ة املا�ضي��ة و�ص��ل ع��دد
ال�شه��داء ايل � 11شهي��دا ً فيم��ا بلغ��ت
اال�صاب��ات �أك�ثر م��ن  110ا�صاب��ة ،وق��د

اعل��ن االحتالل عن ق�ص��ف �أكرث من 230
معل��م م��دين يف قط��اع غزة ،حي��ث تابعت
الأجهزة االمنية املعني��ة قيام االحتالل
ب�أك�ثر من  150غ��ارة ا�ستهدفت بالق�صف
بنايات �سكنية وم�ساجد ومراكز حكومية
وم�ؤ�س�س��ات �إعالمي��ة وحم��ال جتاري��ة
و�أرا�ضي ودفيئات زراعية ومراكز ثقافية
وجمعي��ات خريي��ة ،ويف تفا�صي��ل ه��ذه
اجلرائم:
* قام االحتالل بق�صف وتدمري  7بنايات
�سكنية وهي:
اقطيف��ان  -اخلزن��دار  -الغ�ص�ين  -ب�لال
زع��رب – تي�سري املبا�شر – عائلة الأ�سطل
– عائل��ة يا�س�ين� ،إ�ضاف��ة �إىل ت�ض��رر 5
من��ازل ب�ص��ورة جزئي��ة نتيج��ة الق�ص��ف
املحي��ط به��ا ،ف�ضال عن مئ��ات املنازل التي
ت�ضررت ب�صورة طفيفة.
* مل ت�سل��م دور العب��ادة م��ن ق�صف قوات
االحت�لال ،حيث ق�صفت م�سجد امل�صطفى
مبع�سكر ال�شاطئ.
* ق�صف��ت  5ور���ش ح��دادة وخم��ارط
بال�شجاعية والزيتون.
* ق�صف��ت موان��ئ ال�صيادين يف غزة ورفح
وموان��ئ قي��د الإن�ش��اء يف �شم��ال غ��زة
وخانيون���س م��ا �أ�سفر عن غ��رق  4مراكب
تعود لل�صيادين.
* تدم�ير  4م�ؤ�س�سات �إعالمي��ة متواجدة
يف بنايات مدني��ة مت ق�صفها و�أخطرها ما
مت عن ق�صف بناية اقطيفان حيث جري
�إب�لاغ ال�س��كان ب���أن الق�صف يع��ود لوجود
مق��ر م�ؤ�س�س��ة �إعالمي��ة دولي��ة ،ف�ض�لا
ع��ن مرك��ز عب��د اهلل احل��وراين الثق��ايف
وجمعية �أر�ض ال�سالم اخلريية.
* ق�صفت ق��وات االحتالل ب�ش��كل مبا�شر
�أك�ثر م��ن � 50أر���ض زراعية ومنه��ا ما هو
مق��ام علي��ه دفيئ��ات م��ا �أدي اىل اتالفها
بالكامل.

* ت�ض��رر جامعت�ين وعدد غ�ير حمدد من
املدار�س والبنايات جراء الق�صف املحيط
بها وفى اماكن قريبة منهت.
* ق�ص��ف عدد م��ن الغ��رف املتنقل��ة التي
تتب��ع للأجهزة االمنية ما �أدي لأ�ضرار يف
ع��دد من املراكز الأمني��ة وغرق  3لن�شات
تعود لل�شرطة البحرية.
و�أم��ام ه��ذه اجلرائ��م الت��ي ي�ض��رب به��ا
االحت�لال عر���ض احلائ��ط ب��كل القوانني
واملواثيق الدولية ،ف�إننا ن�ؤكد على ما يلي:
 - 1نرتحم على �شهدائنا ونتمنى ال�شفاء
العاج��ل للجرح��ى وامل�صاب�ين وال�سالم��ة
لكاف��ة �أبن��اء �شعبن��ا ونق��در عال ًي��ا ه��ذه
ال��روح الت��ي حتلى به��ا �شعبن��ا يف مواجهة
هذا العدوان امل�ستمر واحت�ضانه للمقاومة
الت��ي تق��وم بواجبه��ا الطبيع��ي يف الدفاع
عنه والذود عن حرماتنا وق�ضيتنا.
 - 2ن�ؤك��د متابعة كافة م�ؤ�س�سات العمل
احلكوم��ي لدوره��ا يف مواكب��ة تط��ورات
الع��دوان والقي��ام مبهامه��ا يف تق��دمي
اخلدم��ات العام��ة وخدم��ات الط��وارئ
�سيم��ا الأ�سر املت�ض��ررة ب�ش��كل مبا�شر ويف
هذا ال�سياق تق��وم طواقم وفرق الطوارئ
بح�ص��ر وتقدي��ر الأ�ض��رار يف خمتل��ف
القطاع��ات منذ �أم�س وتق��دمي امل�ساعدات
الإغاثي��ة العاجل��ة للعائ�لات املت�ض��ررة
وتقوم حماية امل�ستهلك بحماية الأ�سواق
و�ضب��ط حركته��ا و�ضم��ان ع��دم التالعب
بالأ�سعار.
 3م��ا يق��وم ب��ه االحت�لال يف قط��اعغ��زة جرمي��ة ح��رب جديدة ت�ض��اف �إىل
�سج��ل جرائم��ه وخمازي��ه الت��ي وثقته��ا
اللج��ان واملنظمات الدولي��ة و�أخر تقرير
للجن��ة امل�شكل��ة يف م�س�يرات الع��ودة
وك�س��ر احل�ص��ار وهو م��ا ي�ستوج��ب موق ًفا
وا�ضح��ا وحاز ًما من ه��ذه املنظمات
عمل ًيا
ً
والهيئ��ات لوقف ه��ذه اجلرائ��م - 4 .من

�أفظ��ع اجلرائ��م الت��ي ارتكبه��ا االحتالل
خ�لال هذا العدوان جرميت��ه بحق عائلة
�أب��و ع��رار مم��ا �أدى ال�ست�شه��اد ال�شهي��دة
فل�سط�ين �أب��و ع��رار وجنينه��ا يف بطنه��ا
"عب��د اهلل" والطفل��ة الر�ضيع��ة "�صبا"
ذات الع��ام والن�ص��ف ما يذكرن��ا بع�شرات
املجازر واجلرائم املماثل��ة التي قامت بها
قوات االحت�لال بحق عائالت فل�سطينية
ويدعون��ا للت�سا�ؤل حول جدوى ما يت�شدق
ب��ه املجتمع الدويل من ال�شرعية الدولية
حلق��وق الإن�س��ان واتفاقي��ات جني��ف
وغريها م��ن املواثيق واالتفاق��ات التي ال
تلقي لها دولة االحتالل �أي بال.
 - 5ن�ستهج��ن الدع��وات واملواق��ف التي
خرجت عل��ى امل�ست��وى الإقليمي والدويل
م�ستنك��رة ردود املقاوم��ة ومل تعق��ب
عم��ا يق��وم ب��ه االحت�لال م��ن جرائ��م
يف ازدواجي��ة للمعاي�ير وانحي��از وا�ض��ح
للمحت��ل على ح�ساب ال�ضحية التي تدافع
عن نف�سها.
 - 6ن�ؤك��د �أن م��ا تقوم به املقاومة ي�أتي
يف �سي��اق رده��ا الطبيع��ي ال��ذي تفر�ض��ه
وطنيته��ا و�أخالقه��ا بالدف��اع ع��ن �أبن��اء
�شعبن��ا �أم��ام ه��ذا التغ��ول ال�صهي��وين
ولنتذك��ر �أن االحت�لال ه��و م��ن ب��د�أ هذا
العدوان وكل ما تقوم به املقاومة ي�أتي يف
�سياق رد الفعل.
 - 7ي�أت��ي ه��ذا الع��دوان يف ظل ظروف
اقت�صادي��ة واجتماعي��ة �صعب��ة مي��ر بها
�شعبن��ا يف قطاع غزة �سببها الأول احل�صار
ال��ذي يفر�ض��ه االحت�لال على غ��زة منذ
�سن��وات و� ً
أي�ضا ما ت�سببت ب��ه الإجراءات
العقابي��ة الت��ي فر�ضته��ا حكوم��ة رام��ي
احلم��د اهلل ون�أ�س��ف �أنن��ا مل ن�سم��ع حتى
اللحظ��ة �أي موق��ف �إيجابي م��ن ال�سلطة
يف رام اهلل يعك���س م�س�ؤوليته��ا وواجباتها
الوطنية والأخالقية جتاه �أبناء �شعبنا.
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القضاء يصدر
قرارًا بوقف
إصدار أوامر
الحبس في
رمضان
غزة -الر�أي
�أ�ص��در رئي���س املجل���س الأعل��ى الق�ضاء
امل�ست�ش��ار حمم��د عاب��د ،ق��رار ًا بوق��ف
�إ�ص��دار �أوام��ر احلب���س يف الق�ضاي��ا
التنفيذي��ة طيلة �شهر رم�ض��ان املبارك،
وذل��ك نظ��ر ًا للظ��روف االقت�صادي��ة
ال�صعبة التي مير بها قطاع غزة.
و�أك��د امل�ست�ش��ار حممد عاب��د� ،أن القرار
ج��اء للتخفيف من الع��بء الذي يعانيه
الغارم��ون وقل��ة الإمكاني��ات يف عملي��ة
ت�سدي��د مديونيته��م بع��د املناق�ش��ة مع
ر�ؤ�س��اء املحاكم وتو�صي��ة املكتب الفني،
ويف ظ��ل �صعوبة الأو�ض��اع االقت�صادية
يف قطاع غزة وحفاظ�� ًا على خ�صو�صية
وحرمة ال�شهر الكرمي.

طالبت المجتمع الدولي بمحاكمة االحتالل

العدل :إفالت االحتالل من
العقاب يدفعه لمواصلة جرائمه
بحق الفلسطينيين
غزة -الر�أي
ا�ستنكرت وزارة العدل الفل�سطينية،
ب�ش��دة الهجم��ة الإرهابية ال�شر�سة
الت��ي ال ي��زال ي�شنه��ا االحت�لال
اال�سرائيلي على ال�شعب الفل�سطيني
الأعزل يف قطاع غزة.
وبين��ت وزارة الع��دل يف بي��ان له��ا
�صب��اح االح��د� ":إن ا�ستهداف وقتل
املدني�ين بدم ب��ارد وم��ن بينهم تلك
الطفل��ة الر�ضيع��ة �صب��ا �أب��و ع��رار
م��ع �أمها احلام��ل بجنينه��ا ،وق�صف
وتدم�ير ع�ش��رات املب��اين والأعيان
وامل�ؤ�س�س��ات املدني��ة واملكات��ب
الإعالمي��ة ،والإ�ض��رار مبئ��ات
امل�ساك��ن الآمن��ة ،لي��دل عل��ى م��دى
ا�ستهت��ار ه��ذا االحت�لال املج��رم
بالقانون ال��دويل الإن�ساين ،وجميع
املواثي��ق والأعراف الدولي��ة ،التي
جت��رم االعت��داء عل��ى الأعي��ان
املدني��ة ،وعلى املدني�ين ،وي�ستدعي
تدخ�لا عاج�لا لكب��ح جم��اح ه��ذا
االحت�لال املج��رم وحماكم��ة
م�س�ؤوليه".
وع��دّ ت وزارة الع��دل ،ع��دم وج��ود
ال��رادع و�إف�لات االحت�لال امل�ستمر

م��ن العق��اب ،و�شع��وره الدائ��م
بالفوقي��ة واال�ستعالء على القانون
ال��دويل ،ودع��م الإدارة الأمريكية
الدائ��م لإرهاب��ه ،كل ذل��ك يدفع��ه
ملوا�صلة ارتكاب جرائمه.
وطالبت املجتم��ع الدويل بالتحرك
ال�سري��ع والعاج��ل لكب��ح جم��اح
االحت�لال املج��رم وجلم��ه ،ووقفه
عن ارتكاب املزيد من هذه اجلرائم.
كم��ا نطالب املجتمع الدويل بال�سعي
اجل��اد ملحاكم��ة ق��ادة االحت�لال
ع��ن ه��ذه اجلرائ��م ،حيث وف��ر لهم
غطاء
�إفالته��م الدائ��م من العق��اب
ً
ملمار�سة املزيد منها.
كم��ا طالب��ت منظم��ة امل�ؤمت��ر
الإ�سالمي ،وجامعة الدول العربية،
باتخ��اذ ق��رارات قوي��ة تع��زز م��ن
�صم��ود ال�شع��ب الفل�سطيني ،وجترم
التطبي��ع مع ه��ذا االحتالل املجرم،
وا�ستخ��دام كل و�سائ��ل ال�ضغ��ط
والت�أث�ير املمكن��ة لإجب��ار ه��ذا
االحتالل على وقف جرائمه ،ورفع
احل�ص��ار ع��ن ال�شع��ب الفل�سطين��ي،
واالع�تراف بحقوقه كامل��ة ،وعلى
حقه يف العي�ش فوق �أر�ضه ب�سالم.

"العميد المصري" الداخلية تبدأ العمل
ُ
بخطة "رمضان"

غزة-الر�أي
�أعلن العميد عبد البا�سط امل�صري مدير
عام العمليات املركزية بوزارة الداخلية
والأمن الوطني �أن ال��وزارة بد�أت العمل
بخط��ة �شهر رم�ضان املب��ارك ،تزامن ًا مع
حلول ال�شهر الكرمي الأ�سبوع املقبل.
وق��ال العمي��د امل�ص��ري يف ت�صري��ح ل��ه
"" :ب��د�أت وزارة الداخلي��ة م��ع مطل��ع
�شه��ر ماي��و احل��ايل ،العمل بخط��ة �شهر
رم�ض��ان لهذا الع��ام ،والت��ي تت�ضمن رفع
م�ست��وى الأداء واالنت�ش��ار للأجه��زة
الأمني��ة؛ لب�سط الأمن والنظام العام يف
حمافظات قطاع غزة كافة".
و�أو�ض��ح مدي��ر ع��ام العملي��ات املركزية
�أن خط��ة ال��وزارة خ�لال �شه��ر رم�ض��ان
تت�ضمن �ضبط احلالة املرورية يف جميع
املحافظ��ات ،وت�سي�ير دوري��ات راجل��ة

وحممول��ة يف املناطق التي ت�شهد حركة
ن�شطة للمواطنني واملركبات.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الأجه��زة الأمني��ة
وال�شرطي��ة �ستعم��ل خ�لال "رم�ض��ان"
عل��ى متابعة وت�أمني الأماكن التي ت�شهد
جتمع��ات للمواطن�ين مث��ل :الأ�س��واق،
ال�شوارع واملفرتقات الرئي�سة ،وامل�ساجد
املركزي��ة ،والعمل عل��ى ت�سهيل احلركة
املرورية فيها ،ال�سيما يف �أوقات الذروة.
و�أ�ض��اف" :ت�شم��ل اخلط��ة تنظي��م
الأ�س��واق م��ن قب��ل مباح��ث التموي��ن
و�شرط��ة البلدي��ات ،ومتابعة �أي حاالت
احت��كار للب�ضائ��ع م��ن قب��ل التج��ار
م��ن خ�لال تنظي��م ج��والت ميداني��ة
دوري��ة� ،إىل جان��ب متابعة من��ع تداول
الألع��اب النارية واملفرقع��ات التي يكرث
ا�ستخدامه��ا من قبل الأطف��ال ،وخا�صة

قرب امل�ساجد يف �صالة الرتاويح.
ولف��ت العمي��د امل�ص��ري �إىل �أن املديرية
العام��ة للدف��اع امل��دين �ستتاب��ع توعي��ة
املواطن�ين و�أ�صح��اب املطاع��م واملطابخ
باتخ��اذ �إج��راءات ال�سالم��ة؛ تفادي�� ًا
حل��دوث احلرائ��قُ ،م�ش�ير ًا �إىل �أن خطة
"رم�ض��ان" ت�شم��ل ت�أم�ين مين��اء غ��زة
البح��ري و�ش��ارع الر�شي��د ب�ش��كل ع��ام؛
ل�ضم��ان �سال�س��ة احلرك��ة يف �أوق��ات
الذروة نهار ًا ولي ً
ال.
ُيذك��ر �أن وزارة الداخلي��ة والأم��ن
الوطني تعكف �سنوي ًا على تطبيق خطة
خا�ص��ة للعم��ل يف �شهر رم�ض��ان املبارك؛
م��ن �أج��ل �ضم��ان ب�س��ط الأم��ن الع��ام
والنظام ولتف��ادي االزدحام واحلوادث،
و�أي �أم��ور تعرت�ض �سري احلي��اة اليومية
للمواطنني.

