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غزة-الرأي - آالء النمر
اإلســرائيلي  االحتالل  يحــاول 
تبديــد األمــل المتبقــي فــي 
الفلســطيني،  األســير  قلــب 
وتتعامــل معــه علــى أســاس 
أنــه فلســطيني إذن يحــق لها 
التنكيل بحقوقه المعنوية أواًل، 
من خالل تركها لألسير المتهم 

بقضيتــه الفلســطينية ليكمل 
حكم اعتقاله دون محدد زمني 
يســمح له بعد األيام وحســاب 
األيام الفاصلة لحريته، فتطلق 
عليه حكمــًا إداريــًا يجبر على 
نهائيــة  دون  المــدة  تجديــد 

متوقعة.
هذا الفتك الواضح بحق األسير 

تصــورات  فــاق  الفلســطيني 
األســير وعائلته، فال هو متهم 
وال هــو محكوم بعدد ســنوات 
محــدد وال هو حــرٌ طليق بين 
أفــراد عائلتــه بحيــاة طبيعية 

كأي إنسان على وجه األرض.
نوعين  “إســرائيل”  تســتخدم 
من اإلجراءات لزجّ فلسطينيّي 

الضفــة الغربية في السّــجون 
هما اإلجــراء الجنائيّ واإلجراء 

اإلداريّ.
 فــي بعــض الحــاالت يجــري 
اعتقال شخص بهدف التحقيق 
معه وفقط عند نهاية التحقيق 
يصــدر القــرار بخصــوص أيّ 
مــن اإلجراءيــن تختــار الدولة 

-هذا إذا اختارت -للمضيّ في 
إجراءات إدخاله إلى السّجن.

أســير   500 مــن  أكثــر 
فلســطيني يقبع في السجون 
“اإلســرائيلية” دون معلومــات 
واضحة تشــير بيــوم حريتهم 

انه  بزعم  المحتوم، 
معتقــل علــى ذمة 

التحدي المؤرق للكيان اإلسرائيلي

“أمعاء األسير”.. سالح المواجهة الوحيد لألحكام اإلدارية
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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 

الرأي-فــؤاد  غــزة- 
السلطان:

مع تزايد أعداد مستخدمي 
مواقع التواصل االجتماعي 
أصحــاب  بعــض  بــدأ 
فــي  الضعيفــة  النفــوس 
انتهــاك خصوصية األفراد 
والشخصيات  والمؤسسات 
وأصبحــت  المشــهورة، 
عبارة " مجرمــي االنترنت 
" كثيــرة االعتيــاد في ظل 
التوســع الرقمي الذي من 
خاللــه أصبح من الســهل 
التعدي  المتســللين  علــى 
البتزاز  الخصوصيات  على 

األفراد.
وفي هذا الســياق تتحدث 
مجلة الشــرطة مــع مدير 

اإللكترونية   الجرائم  دائرة 
الرائد  العامة  المباحث  في 
حســين أبــو ســعدة حول 
ماهية الجرائم االلكترونية 
دائــرة  عمــل  وطبيعــة 

الجرائم اإللكترونية .  
وذكر أبو سعدة أن دائرته 
تكافح الجريمة االلكترونية 
التــي  الجرائــم  وتعالــج  
ترتكب بأدوات أو وســائل 
فنيــة  أو  إلكترونيــة 
االتصاالت  قطــاع  وتأمين 

وتكنلوجيا المعلومات".
القضايا  أن طبيعة  وأضاف 
الدائــرة  التــي تســتقبلها 
أصنــاف  لثالثــة  تصنــف 
أولهــا قضايا ضــد األفراد 
وهي التي تتضمن الســب 

والــذم  والقــدح  والشــتم 
االبتــزاز  قضايــا  وثانيهــا 
االختراق  قضايــا  وثالثهــا 
واالحتيــال  والنصــب 

والجرائم المالية.
اســتقبال  طــرق  وعــن 
الشــكاوى قــال :" إنه يتم 
مــن  القضايــا  اســتقبال 
الشــرطة  مراكــز  خــالل 
وهــذه قضايــا تكــون من 
داخل قطاع غزة  ، وقضايا 
يتــم تحويلها عــن طريق 
تفويض من الجهات العليا 
أو  الداخليــة  قيــادة  مثــل 
قيــادة الشــرطة أو النيابة 
اســتقبالها  يتم  ،وقضايــا 
خــارج  المقيميــن  مــن 
قطاع غزة حيــث تتم عن 

المباشرة  المراسلة  طريق 
الشــرطة  لمنصــات  
الفلسطينية االلكترونية . 

بعــد  أنــه  إلــى  وأشــار 
يتــم  الشــكوى  اســتقبال 
الفنــي  والتحــري  البحــث 
حتى الوصول للمشتبه به 
ويتم استدعائه ومواجهته 
وبعد  والبراهيــن  باألدلــة 
ذلك يتم تحويــل القضية 
المختصــة  الجهــات  إلــى 
اإلجــراءات  الســتكمال 

القانونية المناسبة.
وذكر أبو سعدة أن مجموع 
المالية  والجرائم  القضايــا 
التــي تــم حلها مــن خالل 
الدائرة وصلت أكثر من 50 
مليون دوالر والتي تم فيها 

رد الحقوق ألهلها فيها . 
وأكــد أبو ســعدة أنــه تم 
تكنولوجية  أنظمة  تطوير 
خاصــة للتعامل مع قضايا 
المحمولة  الهواتف  ســرقة 
حيث يتــم اســتقبال أكثر 
مــن 500 شــكوى شــهريا 
معهــا  التعامــل  يتــم 

والتحقيق فيها.
وأكد أبــو ســعدة أن كافة 
تصــل  التــي  الشــكاوي 
لدائرته يتم التعامل معها 
بســرية تامــة ســواء على 
المشــتكى  أو  المشــتكي 
عليــه ، داعيــًا إلــى عــدم 
مبتــز  أي  مــع  التعامــل 
والتوجــه إلى أقــرب مركز 
شرطة لإلبالغ عن القضية 

الجرائم اإللكترونية.. عندما تصبح التقنية وسيلة لإلجرام 
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

يقــع  صغيــر  حاصــل  أمــام 
فــي  ســكنية  بنايــة  أســفل 
لالجئيــن  الشــاطئ  معســكر 
الفلســطينيين بغــزة، توقــف 
فــارس  الثالثينــي  الشــاب 
ســليمان واألمــل يحــذوه في 
تعبئــة نصــف إســطوانة غاز 
لديه، أعلنت انتهاؤها بشــكل 
مفاجــئ، ومــا إن وضــع قدماه 
حتــى  المــكان  مدخــل  علــى 
صعق بوجود عدد من األنابيب 
المتراصــة بجانــب بعضها في 

مكان ضيق جدًا.
الشــاب  اعتــرى  كبيــر  قلــق 
ســليمان، فأي خطأ بسيط من 
عود كبريت أو إشعال سيجارة، 
قد يحــول المــكان إلى أشــبه 
ثمنها  يدفــع  بقنبلــة موقوتة 
مواطنيــن وضحايــا ال حصــر 
لهــم، جــراء تالصــق المنازل 
السكنية في المخيم واالزدحام 

الكبير.
يقــول ســليمان فــي حديــث 
دقائــق  انتظــرت  لـ"الــرأي":" 
ترقــب  وعينــاي  معــدودة، 
األنابيــب الكبيــرة والصغيــرة 
في المكان، وأنا أحدث نفســي 
مــاذا يمكن أن يحــدث لو صار 
كذا وكــذا، حتى أوقف تفكيري 
ذلك الصوت القادم من الرجل 
بعــد أن قــام بتعبئــة نصــف 
األســطوانة فــي الداخل، ومن 

ثم عاد بسرعة".

إقبال رغم الخطر
المواطنين  مــن  الكثير  ويقبل 
الغاز  على تعبئــة أســطوانات 
الفارغــة رغم الخطر الشــديد 
الذي تشــكله على حياتهم، إال 
أن الحاجــة والضرورة تدفعهم 
لذلك، في حيــن يقوم البعض 
بتعبئــة كميــات بســيطة من 
الغــاز حســب مــا تســمح بــه 

إمكانياتهم المادية.
ويؤكــد ســليمان أن األوضــاع 
الماديــة ال تســمح لــه بتعبئة 
أســطوانة غاز كاملة، في حين 
أنه ســوف يضطر إلى االنتظار 
يوميــن علــى األقل مــن أجل 
الحصــول علــى األنبوبــة من 
التعبئة من  لكــن  الموزعيــن، 
خالل هذه النقاط العشــوائية 
أكثــر ســهولة وال يكلــف وقتًا 

كثيرًا.
وال ينطبــق هــذا القــول على 
ســليمان فقــط، فالعديــد من 
الظــروف  أجبرتهــم  األهالــي 
علــى  الصعبــة  االقتصاديــة 
تلــك  خــالل  مــن  التعبئــة 
النقاط، كســبًا للوقت وللحاجة 
الضروريــة، فوجــود الغاز لدى 
العائالت بمثابــة روح المنزل، 

خاصة لدى العائالت الممتدة.
مــن  كانــت  جبــر،  محمــد  أم 
التــي تقوم  العائــالت  ضمــن 
بتسليم أنبوبة الغاز للموزعين 
الرئيسيين، لكن اضطر زوجها 
مع قلــة العمل إلى التعبئة من 
نقاط عشــوائية، خاصة أنه ال 
يمكن االســتغناء عن الغاز في 

المنزل يوم واحد.
تقــول أم محمد لـ"الرأي":" كنا 
نقوم بتعبئة األســطوانات من 
أحــد المحــال القريبــة" عبارة 
عن حاصل صغير، لكن فوجئنا 
بأنه تم إغالق المكان واعتقال 
أنهــم  موضحــة  صاحبــه"، 
الفورية من  للتعبئــة  اضطروا 
مكان آخر، حســب ما تقتضيه 

امكانياتهم.
وتؤكــد أم محمــد أن أبناؤهــا 
يقومــون بتعبئــة 2 كيلو أو 3 
كيلــو مــن الغــاز، فالظروف ال 
تسمح بتعبئة أسطوانة كاملة، 
وهذا األمر غير مسموح به لدى 
الموزعيــن أي فــي المحطــات 

الرئيسية.
تهديد ألمن وسالمة المواطن

األمــن  إدارة  مديــر  ويقــول 
والســالمة في الدفــاع المدني 

بغزة، محمد المغير:" إن عملية 
التفريــغ خطيــرة جــدًا، حيــث 
يمكــن مــن خاللهــا تســريب 
وحرائــق  انفجــارات  وحــدوث 
المجتمع  أمــن وســالمة  تهدد 

في المناطق السكنية".
ويضيف فــي حديث لـ"الرأي":" 
الفلســطيني نظم  القانون  إن 
عملية تفريغ الغاز في محطات 
الغاز وهي المنشآت المرخصة، 
والتي لها اشــتراطات ســالمة 
ووقاية بعمليات معقدة لتعزيز 

وسائل الحماية للمواطنين". 

حمالت مكثفة
المدنــي  الدفــاع  وينفــذ 
والســالمة،  األمــن  قســم 
حملــة تســتهدف نقــاط الغاز 
العشــوائية التــي يتــم فيهــا 
تجميع أســطوانات الغــاز ذات 
ســعة 48 كيلــو وتفريغها في 
أســطوانات صغيرة بحجم 12 
كيلو أو أقل، األمر الذي يشــك 

خطرًا على المواطنين.
وستســتمر الحملة وفق حديث 
المغيــر، حتى القضاء بشــكل 
كامــل علــى هــذه الظاهــرة، 
وتســوية وضع كافــة موزعي 
الغاز، ضمن النظــام والقانون 
القانــون  وهــو  الفلســطيني، 

الذي أقرته الحكومة بغزة.
ووفــق مــا ذكــره مديــر إدارة 
األمن والسالمة، فإن المديرية 
العامــة للدفــاع المدني عملت 
بالتنســيق مــع وزارة الحكــم 
المحلى والهيئات المحلية على 
حملة لضبط النقاط العشوائية 

التــي تشــك خطــرًا وتهديــدًا 
لحياة المواطنين والسكان.

وفــي منطقــة الشــمال قامت 
المديرية العامة للدفاع المدني 
بتحرير  البلديات  بالشراكة مع 
33 مخالفة عشــوائية ومحضر 
ضبط، وإغالق نقاط عشوائية 

وتم إحالتها للنيابة العامة.
وفــي محافظة غزة، تم تحرير 
110 محضــر إغالق لنقاط غاز 
عشــوائية، تــال ذلــك تحريــر 
محضــر إغالق لمخالفــة أوامر 
عشــوائية  نقــاط  ألصحــاب 
وعددها 55، وســحب 45 جهاز 
تفريــغ غــاز وما زالــت الحملة 
جارية لمتابعة وسحب األجهزة 
تشــكل  والتــي  وملحقاتهــا 

خطورة على حياة المواطنين.
الوســطى  منطقــة  فــي  أمــا 
والحديــث للمغيــر، فقد عملت 
المديرية العامة للدفاع المدني 
بالتنسيق والتشاور مع الهيئات 
النصيرات  المحلية في بلديــة 
والمغازي،  والبريــج  والزهــرة 
وقد استمرت الحملة عدة أيام، 
وتم ضبط العديد من األجهزة 

وما زالت الحملة مستمرة.
وفي محافظة خان يونس، تم 
تحرير محاضــر ضبط وإغالق 
نقاط غاز عشوائية في الجولة 
األولى والثانيــة، ما يقارب من 
17 نقطة غاز، وجاري المتابعة 

مع النيابة العامة.
وفــي محافظــة رفــح أيضــًا، 
تم ضبــط 4 نقاط عشــوائية 
كانت تخــزن كميات كبيرة من 
الغــاز، ولكــن لــم يتــم ضبط 

المحطات  لوقــوع  أجهزة نظرا 
فــي أماكن حركــة المواصالت 
الخاصة بالمواطنين، وصعوبة 
ال  وبالتالــي  إليهــا  الوصــول 
توجد ظاهــرة لوجــود النقاط 

العشوائية برفح. 

خطر يهدد السكان
األخــرى،  هــي  غــزة  بلديــة 
أكــدت أنها تتعامــل بحزم مع 
ظاهرة نقاط الغاز العشــوائية 
فــي المدينــة كونهــا تشــكل 
خطــرًا على حيــاة المواطنين 
أن  خاصــة  وممتلكاتهــم، 
معظمهــا يعمــل بشــكل غير 
المناطــق  قلــب  فــي  معلــن 

السكنية.
وذكــرت البلديــة أنهــا تعمــل 
جاهدًة على تنظيم كافة نقاط 
الغاز في مدينــة غزة، مطالبة 
أوضاعهم  بتســوية  أصحابهــا 
القانونية مع كافة الجهات ذات 

العالقة.
وقاللت البلديــة في بيان لها:" 
إن أي حــادث صغيــر قــد يقع 
فــي أي محطة عشــوائية في 
قــد يؤدي  الســكنية  المناطق 
أن  خاصــة  كارثــة،  لوقــوع 
المســتخدمة  والطرق  األجهزة 
إجــراءات  تراعــي  ال  بدائيــة 

السالمة واألمان".
الحمــالت  أن  علــى  وشــددت 
مستمرة، وال يمكن التهاون مع 
هذه النقاط التي تعرض حياة 
الناس للخطــر، خاصة أن ثمة 
العديــد من الحــوادث المميتة 
وقعت بســببها، مؤكــدة على 
المواطنيــن،  تعــاون  ضــرورة 
وإبالغهــم عــن نقــاط تعبئة 

الغاز غير المرخصة.
وأشارت البلدية إلى إغالق نحو 
105 نقاط غاز عشوائية بشكل 
إداري، ومصادرة أجهزة التعبئة 
واألســطوانات،  والموازيــن 
إخطــارات ألصحــاب  وتوجيــه 
العشــوائية،  النقــاط  هــذه 
وتحويل بعض الملفات لجهات 
المقتضى  االختصاص التخــاذ 

القانوني بحق المخالفين.
ودعت البلدية كافة المواطنين 
إلــى أهميــة اإلبــالغ عــن أي 
محطة عشوائية داخل المنازل 
الســكنية،  المناطــق  فــي  أو 
كونهــا تشــكل خطرًا شــديدًا 

على حياتهم في أي لحظة.

حمالت حكومية مكثفة للقضاء عليها..

نقاط الغاز العشوائية..قنابل موقوتة في أحياء غزة
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"العمليات المشتركة" .. توحيٌد للجهود وضماٌن لسرعة االستجابة
غزة-الرأي- عبد الحميد خضير

قــدٍم وســــاق، تتســارع  علــى 
الخُطى في جهاز الشــرطة نحو 
تطويــر مرافقها ومنشــآتها في 
كافــة محافظــات قطــاع غــزة, 
والخدمة  العمــل  تجويــد  بهدف 
المُقدمــة للمواطــن فــي كافة 
المراكز واألقســام بجودة عالية 
وخدمــةٍ أفضــل, وســعيًا منهــا 
في الوصول إلى نتائج ســريعة, 
في هــذا اإلطــار عمــدت  إدارة 
العمليــات االتصــاالت المركزية 
بالشــرطة إلــى تشــكيل غرفة 
ومشــتركة  مركزيــة  عمليــاتٍ 
تضــم كافــة الدوائر واألقســام 

العاملة في المحافظة .
غــرف  عمــل  طبيعيــة  وحــول 
العمليــات، قــال العميــد علــي 
العمليــات  إدارة  مديــر  النــادي 

"إن  بالشــرطة:  واالتصــاالت 
العلميــات  غرفــة  تشــكيل 
المشــتركة فــي المحافظات من 
شأنه تحقيق ســرعة االستجابة 
للتعامل مع كافة األحداث وإبالغ 
المختصــة  واألقســام  الدوائــر 
بشكل متسلســل لضمان تنفيذ 

المهام بالشكل الصحيح".
وأوضح العميد النادي أن توحيد 
عمل الدوائــر في غرفة عمليات 
مشــتركة يهــدف إلــى التغلــب 
علــى كافــة معوقــات االتصال 
والتواصــل فــي بعــض األوقات 
والناجــم عن انقطــاٍع لالتصال 
وتعطل البرامــج، باإلضافة إلى 
توفير الجهد والوقت في إيصال 
التعليمات والتعميمات واســتالم 
المقدرات  المعلومــات، وتوفيــر 

واالمكانيات.

إنجازات رغم التحديات
وفــي هذا الصــدد ذكــر العميد 
الجهــد  وبهــذا  أنــه  النــادي" 
وصلنــا إلــى تقليــل االتصاالت 
نظــرًا  واألرضيــة  الالســلكية 
ألنهــا كانــت تتطلب مزيــدًا من 
تشــكيل  وســاعدت  الوقــت، 
المشــتركة على سهولة  الغرفة 
التعــرف على المهــام المطلوبة 
واالســتعداد والجهوزية لها قبل 

وقت كاف.
وأشــار العميــد النــادي إلــى أن 
تواجد دوائر وأقســام المحافظة 
في غرفة مشــتركة يساعد على 
زيادة الخبــرة عند كافة اإلدارات 
حول طبيعة عمل باقي االدارات 
بشــكل  وجودهــم  خــالل  مــن 
المشتركة،  الغرفة  داخل  مباشر 
األمــر الــذي يسّــهل مناقشــة 

االشــارات وتفاصيلهــا وتوضيح 
والســرعة  المطلوبة  المعلومات 
فــي تصحيــح وتالفــي األخطاء 

لكافة االدارات.
وأوضح العميــد النادي أن غرفة 
تتكــون  المشــتركة  العمليــات 
من االدارات ومكونات الشــرطة 
وخاصة المتعلقة بالميدان وهي 
" إدارة التدخــل وحفــظ النظام، 
وإدارة المــرور والنجدة، مكافحة 
العامــة،  المباحــث  المخــدرات، 
الجنائيــة،  واألدلــة  الهندســة 
البحريــة، الشــرطة القضائيــة، 
الحراسات، وإدارة االمن الخاص.

بيّــن العميــد النــادي أن آليــة 
المواطنيــن  شــكاوى  اســتقبال 
خــالل  مــن  تتــم  واالســتغاثة 
بيــن  المباشــر  التواصــل 
المنتشــرة  والمراكز  المواطنين 

في المحافظات من خالل االجراء 
المعتاد المتمثل في "الشكوى".

مُبيّنــَا أن تلقي الشــكاوى يتم 
عبــر األرقام الوطنيــة المجانية 
الموجــودة   "  -102-109  100  "
المركزيــة  العمليــات  لــدى 
الداخليــة،  لــوزارة  المشــتركة 
والتــي بدورهــا تقــوم بإدخــال 
ونــداءات  والشــكاوى  البالغــات 
الخاص  البرنامج  االستغاثة عبر 
العمليــات  بيــن  بالتــوازي  بهــا 
للشــرطة  المشــتركة  المركزية 
االختصــاص  ذات  والمحافظــة 
والتي مــن خاللها تقــوم بتلقي 
اإلشــارة والعمل عليهــا ميدانيًا 
العمليــات  غرفــة  خــالل  مــن 
المشــتركة للشــرطة والتغذيــة 
الراجعة لدى العمليات المركزية 

بوزارة الداخلية.
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الرأي _ آالء النمر
العــام الماضي عــام األحداث 
ضــد  والعدوانيــة  اإلرهابيــة 
أينمــا  الفلســطيني  الشــعب 
تواجد، فال فــرق بين اعتقال 
شــاب واعتقال طفل قاصر ال 
يُطبق عليه الحكم القانوني، 
لكــن دولــة االحتــالل تحتال 
وتجعــل األطفال أداة ســائغة 
وســجونها  محاكمهــا  أمــام 

المظلمة.
اعتقــال  نســبة  وصلــت 
األطفــال القاصرين في مدن 
فلسطين المحتلة إلى 100%، 
حيــث وصــل عــدد األطفــال 
ســجون  فــي  المعتقليــن 
إلــى  اإلســرائيلي  االحتــالل 
1266 خالل عــام 2021، في 
ارتفاع واضح وصريح وتجاوز 
لــكل الخطوط الحمــراء لكل 
واإلنسانية  الدولية  المحرمات 

في حالة تصعيدية مستمرة.
اإلســرائيلي ضاعف  االحتالل 
من استخدام أساليب التعذيب 
القاصريــن  بحــق  والتنكيــل 

خــالل العــام الماضي ســواء 
فــي لحظــة االعتقــال أو في 
مراكــز التوقيــف والتحقيــق، 
التي يمارس االحتالل بداخلها 
كل وسائل التعذيب المحرمة 
األطفــال، وحتى  دوليًا بحــق 
الــكالب  لنهــش  تعريضهــم 

المتوحشة.

ردع المواجهة
مدير مركز فلســطين رياض 
االحتــالل  إن  قــال  األشــقر 
العتقــال  التصعيــد  يتعمــد 
القاصريــن بهدف ردعهم عن 
المشــاركة في المواجهات مع 
االحتالل أو التفكير في تنفيذ 
أعمال مقاومة، ومحاولة لخلق 
جيل ضعيف وخائف، ولتدمير 
لذلــك  األطفــال،  مســتقبل 
جعــل مــن اعتقالهــم خيــارًا 
أوليًا وأعطــى الضوء األخضر 
بالقتل  لجنوده الســتهدافهم 

واالعتقال.
وأشــار األشقر الى أن من بين 
مرضى  القاصرين  المعتقلين 

وذوي احتياجات خاصة، منهم 
الرحمن  المقدسي عبد  الفتى 
البشيتي، خمســة عشر عامًا، 
بالســكري،  مريــض  وهــو 
إضافــة للعشــرات من طالب 
اعتقلــوا  العامــة  الثانويــة 
االمتحانــات  تقديــم  خــالل 
النهائيــة أو قبلها لمنعهم من 
وتدمير  االمتحانــات  تقديــم 

مستقبلهم.
االحتــالل عــن  يتوانــى  لــم 
اعتقــال أطفــال جرحــى بعد 
إطالق النار عليهم وإصابتهم 
بجروح مختلفة بعضها خطرة، 
ونقلهم في ظروف صعبة، بل 
وصــل األمر للتحقيــق معهم 
وابتزازهم  المستشفيات،  في 
مقابــل  اعترافــات  بتقديــم 
الطبيــة،  والرعايــة  العــالج 
كذلك اعتقل االحتالل اطفال 

من ذوي االحتياجات الخاصة.
محاكم االحتالل أصدرت ستة 
أوامــر إداريــة بحــق األطفال 
خــالل عــام 2021، ومــا زال 
أربعــة منهــم قيــد االعتقال 

وهــم: محمــد منصــور، أمل 
نخلــة، بــراء محمــد، وأحمــد 
أصــدرت  كذلــك  البائــض، 
منزلــي  حبــس  قــرار   320
بحق قاصريــن بينهم الطفل 
المقدسي عبد اهلل عبيد ستة 
عشــر عامــًا، خضــع للحبس 
المنزلــي ثالثــة أشــهر، ثــم 
اعتقل فعليًا ثالثة أشهر وبعد 
اإلفــراج عنــه أعيــد للحبس 

المنزلي مرة أخرى.
المعتقليــن  األطفــال  جميــع 
تعرضــوا للتعذيــب والتنكيل 
منذ اللحظــة األولى لالعتقال 
باقتيادهم مــن منازلهم في 
ســاعات متأخــرة مــن الليل، 
أو اختطافهــم مــن الشــوارع 
وعلــى الحواجــز، ويتعرضون 
ألشكال من التنكيل واإلهانة 
بمــا فيهــا الضــرب المبــرح، 
وتوجيــه الشــتائم واأللفــاظ 
وتهديدهم  بحقهــم،  البذيئة 
وترهيبهم، واستخدام الكالب 

البوليسية المتوحشة.
وبحســب مركز فلسطين فقد 

واصلت محاكم االحتالل خالل 
العام 2021 اســتنزاف أهالي 
بفــرض  االطفــال،  األســرى 
الغرامات المالية بحق ابنائهم 
اضافــة الــى أحكام بالســجن 
أصبحــت  حيــث  الفعلــي، 
الغرامات تشــكل عبئــا ماليا 
كبيــرا علــى األهالــي وعقابًا 
محاكــم  تمارســه  تعســفيًا 
بهــدف  بحقهــم،  االحتــالل 
إرهاق كاهلهم، حيث أصدرت 
محكمة عوفــر غرامات مالية 
بقيمة )400( ألف شيكل، بما 

يوازى )130 ألف دوالر(.
ســجون  فــي  حاليــًا  ويقبــع 
طفــاًل   )170( االحتــالل 
موزعين على أقسام األشبال 
فــي ســجون مجــدو وعوفــر 
ظــروفٍ  فــي  والدامــون، 
معيشــية قاســية، يحرمــون 
فيها مــن كل مقومات الحياة 
البســيطة ومــن حّقهــم في 
التعليــم، إضافــة إلــى وجود 
عــدد فــي مراكــز التوقيف ال 

زالوا يخضعون للتحقيق.

في سجون االحتالل اإلسرائيلي

أطفال فلسطين بـ 2021 يقضون أحكام اعتقال وجلسات تحقيق
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غزة - الرأي
قال وكيل وزارة التنمية االجتماعية 
فــي غــزة غــازي حمــد، إن وزارته 
نفــذت مشــاريع إغاثيــة وتنمويــة 
مختلفة خالل عــام 2021 الماضي 

بقيمة 146 مليون دوالر.
وأضــاف حمد خــالل مؤتمر صحفي 
حــول أبرز إنجــازات الــوزارة خالل 
العام الماضي عقــده بمقر المكتب 
الــوزارة  أن  الحكومــي،  اإلعالمــي 
قدمــت عــدة خدمــات متنوعة كان 
منهــا: برنامج التحويــالت النقدية 
لعدد 80 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 19 
مليون دوالر، و"القسائم الشرائية" 
لعدد 23 ألف أســرة بتكلفة إجمالية 
حوالي 17 مليــون دوالر، و"التغذية 
3200 مؤسسة  المؤسساتية" لعدد 
ألــف دوالر   426 بتكلفــة إجماليــة 
الغــذاء  برنامــج  عبــر  وكالهمــا 
العالمي، إضافة لمســاعدات نقدية 
لعــدد 400 أســرة بتكلفــة إجمالية 

حوالي 11 مليون دوالر.
وأوضح أن الوزارة قدمت مساعدات 

 157 لعــدد  الوطــن  أســر شــهداء 
أســرة بتكلفة إجمالية حوالي نصف 
مليون دوالر، ومســاعدات نقدية لـ 
297 أســرة بتكلفــة إجمالية مليون 
دوالر ألسر المفصولين من الخدمة 
العمومية، كما قدمــت لعدد 3880 
أسرة من شــهداء وجرحى مسيرات 

العودة حوالي 6 مليون دوالر.
وأشــار حمد إلــى أن الــوزارة ضمن 
قدمــت  واحــدة  عائلــة  مبــادرة 
مساعدات نقدية لعدد 5162 أسرة 
دوالر،   328000 إجماليــة  بتكلفــة 
كما قدمــت الوزارة ضمــن برنامج 
المســاعدات النقدية الطارئة لعدد 
بتكلفــة  مســاعدات  أســرة   1232

إجمالية 100000 دوالر.
وبيــن أن وزارته قدمت مســاعدات 
التأمين الصحي لمنتفعي الشــؤون 
أســرة   35748 لعــدد  االجتماعيــة 
بتكلفــة إجماليــة 7 مليــون دوالر، 
الفتــا إلــى أن الوزارة قدمــت أيضا 
إعفاءات من رسوم التأمين الصحي 
لعــدد 1496 أســرة بتكلفة إجمالية 

23000 دوالر، وقدمــت في برنامج 
مســاعدات التوائم مساعدات مالية 
لعــدد 60 أســرة بتكلفــة إجماليــة 

38000 دوالر
ولفــت حمــد إلى أن الــوزارة قدمت 
مواصــالت لطالب مراكــز التدريب 
المهني لعــدد 400 طالــب بتكلفة 
وقدمــت  دوالر،   31000 إجماليــة 
دعــم لموظفــات الحضانــات لعدد 
137 موظفة بتكلفة إجمالية 8000 
دوالر، وبدل إيجار لعدد 832 أســرة 
دوالر،   270000 إجماليــة  بتكلفــة 
وقدمت الوزارة برنامج المساعدات 
التموينيــة الطارئــة لعــدد 96156 
حوالــي  إجماليــة  بتكلفــة  أســرة 
4350000 دوالر. ومساعدات نقدية 
لمتضرري العدوان لعدد 600 أسرة 
دوالر،   300000 إجماليــة  بتكلفــة 
وألســر الشــهداء للعام 2021 لعدد 
259 أسرة بتكلفة إجمالية 259000 
دوالر. مشــيرا إلــى عــدة مشــاريع 
تمكيــن اقتصــادي لعدد 96 أســرة 
دوالر،   252000 إجماليــة  بتكلفــة 

كما تم ترميم منازل لألسر الفقيرة 
بتكلفة إجمالية 30000 دوالر.

وأفاد بأن وزارته ساهمت بميزانية 
المشاريع اإلنشائية بتكلفة إجمالية 
4 مليــون دوالر كمركــز التدريــب 
المهنــي التي تشــرف عليهــا وزارة 
التنمية بتكلفة اجمالية 1،142،800 
دوالر، ومركــز ايــواء وتأهيل الفئة 
الهشــة من النســاء بتكلفة اجمالية 
1،190،400 دوالر، ومركــز حمايــة 
اجمالية  بتكلفــة  الطفولة  ورعايــة 
1،110،000 دوالر ومؤسسة الربيع 
لرعايــة األحــداث بتكلفــة اجمالية 

280،000 دوالر.
المشــاريع  أن  حمــد  وذكــر 
والمســاعدات التــي ســاهمت بهــا 
المؤسســات الدوليــة الشــريكة مع 
وزارة التنميــة االجتماعيــة بلغــت 
50566000 دوالر، مبينــا  قيمتهــا 
أن هــذه المســاعدات تنوعــت مــا 
بين القسائم الشــرائية والمشاريع 
اإلنســانية، والمســاعدات النقدية، 
ومشاريع التمكين، ووسائل وأدوات 

مساندة لذوي اإلعاقة.
وفيما يخــص ذوي اإلعاقة، أكد أن 
الوزارة قدمت مساعدات لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة بقيمة نصــف مليون 
دوالر، حيــث اســتفاد منهــا 7747 
شــخصا، مشــيرا إلــى أن الــوزارة 

قدمت حوالي 1089 أداة متنوعة.
وأشار حمد إلى أن عدد المستفيدين 
التابعة  والمؤسســات  المراكــز  من 
لوزارة التنمية االجتماعية 325 من 
الطالب في مراكز التدريب المهني 
فــي كافة المحافظــات، و649 عدد 
النزالء في مؤسســة الربيع لرعاية 
األحداث، وعدد 4452 مســتفيد من 
خدمــات قطــاع األســرة والطفولة، 
وعــدد 200 نزيلة في بيــت األمان 
لرعيــة النســاء المعنفــات، وعــدد 

4558 من برنامج تمكين المرأة.
وقال إن الوزارة قدمت أيضا المنحة 
القطرية لعدد 97 ألف أســرة بمبلغ 
إجمالــي حوالــي 78 مليــون دوالر، 
واســتقبال عدد 37 ألف شكوى من 
بينها شكاوى حول المنحة القطرية.

شملت برامج إغاثية وتنموية عديدة

"التنمية": نّفذنا مشاريع بقيمة 146 مليون دوالر خالل 2021
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غزة-الرأي- عبد الحميد خضير
تُعــد الســالمة المرورية على 
الطريــق حاجــًة مُلحــة لبــذل 
المزيــد مــن الجهــد للحــد من 
واإلصابــات  الوفيــات  أعــداد 
واألضرار الناجمة عن الســلوك 
الخاطــئ لمســتخدمي الطريق 
من الســائقين والمــارة، والتي 
يمكن تفاديهــا بتظافر الجهود 
مســتخدمي  بيــن  المشــتركة 
الخدمــة  ومُقدمــي  الطريــق 
مــن شــرطة المــرور والجهات 
ذات العالقــة فــي التعرف على 
الســلوكيات العامــة والقواعــد 
التــي تُنظــم عمليــة الســير، 
والحــد مــن الظواهر الســلبية 
وصــواًل إلى بيئــة مرورية أكثر 

أمنًا وطمأنينة.
العامــة  اإلدارة  أطلقــت 
والنجــدة  المــرور  لشــرطة 
الجهات  مع  باالشــتراك  مبادرة 
الحكومية ومؤسســات المجتمع 
جامعات  مــن  والمدني  المحلي 
ومعاهد ومؤسســات، ومدراس 
ورياض أطفــال وغيرها، للحث 
وتغيير  المرورية  السالمة  على 
الخاطئة  المرورية  الســلوكيات 
لدى المواطن للحد من الحوادث 
المرورية التي تؤثر على الحالة 
بوجه  واالقتصادية  االجتماعية 

عام. 

 العميد شحادة : 
استراتيجيتنا جعل 
الطريق أكثر أمانًا

وفي هــذا الصدد قــال العميد 
تامر شحادة مدير اإلدارة العامة 
"إن  والنجــدة:  المرور  لشــرطة 
شــرطة المرور والنجدة أطلقت 
مبادرًة مشــتركة برعاية لجنة 
العمــل الحكومــي وبمشــاركة 
الجهــات ذات العالقة للســالمة 
المروريــة، مضيفــًا أنها مبادرة 
الســلوكيات  تغيير  قائمة على 
الســائقين  لــدى  الخاطئــة 
ومســتخدمي الطريــق والحــد 
الحــوادث وحصــر األضرار  من 

المادية والبشرية ".
العميد شــحادة خالل  وأوضــح 
حديثٍ لمجلة إعالم الشرطة أن 
المبادرة تتضمن خطًة متدرجة 
تراعــي الظروف التــي يمر بها 
أهالــي قطــاع غــزة، وتعتمــد 
بشــكل أساســي على التوعية 
واإلرشــاد، والتحذيــر جنبًا إلى 
جنب مع سيادة القانون، مُبينًا 
أن المبادرة قائمة على أســاس 

تغيير ومحاربة السلوك الخاطئ 
الســائقين وليــس فرض  لدى 
إلى  الوصول  المخالفات، بهدف 
حلوٍل ونتائج من شأنها تفادي 

الخسائر البشرية والمادية .
"أن  شــحادة  العميــد  وتابــع 
بتظافــر  انطلقــت  المبــادرة 
جهــود األمانة العامــة لمجلس 
الوزراء ووزارتي الحكم المحلي 
ووزارة  العامــة،  واألشــغال 
الداخليــة ومؤسســات المجتمع 
المدني بهدف معالجة الســلوك 
أن  يســتوجب  الــذي  والفكــر 
جميــع  تغييــره  فــي  يشــترك 

شرائح المجتمع" .
وبيّــن العميد شــحادة أنه ومع 
تزامــن اطــالق المبــادرة, تــم 
طــرح المشــكلة علــى عمــوم 
المواطنين والسائقين في كافة 
التواصــل  ووســائل  األماكــن, 
االجتماعــي, الفتًا إلــى أنه تم 
إشــراك المواطن منذ اللحظات 

األولى في المبادرة.

العقيد أبو جياب: نعمل 
على ترسيخ االلتزام 

بالقانون المروري
من جانب آخر أكد العقيد محمد 
أبــو جيّــاب نائــب مديــر إدارة 
شــرطة المــرور والنجــدة " أننا 
نعمل مع الجهــات ذات العالقة 
لصيانــة الطرقــات مــن الحفر 
والمطبــات وخالفــه, ولتزويــد 
الشــوارع باإلنــارة المطلوبة و 
المطلوبة,  الضوئية  االشــارات 
لمنع وتقليل مسببات الحوادث 
مــن  اتجــاه  مــن  أكثــر  فــي 
خــالل المحاضــرات والتثقيــف 
الميدانية  والمتابعــة  المروري, 

والمتجاوزين للقانون ".
وأشــار العقيد أبو جيّاب إلى أن 
الحالة التي يشهدها قطاع غزة 
من االزدحام والكثافة السكانية 
,في ظل زيادة عــدد المركبات 
و ضيــق الشــوارع وقلتها, كلها 
مــن مســببات الحــوادث , التي 
نسعى لترتيبها قدر المستطاع 
بالتعاون مــع الجهات المختصة 
فــي العمل الحكومــي من أجل 
فتــح و تطويــر الشــوارع التي 
من شأنها تخفيف هذا الضغط 
الكبير الذي تشهده المحافظات 

بصورة عامة .

المتابعة الفنية 
للمركبات وسالمتها

وفي هذا الصدد ذكر العقيد أبو 
جيّاب أن هناك عمل مشــترك 
بين إدارة شرطة المرور ووزارة 
النقل والمواصــالت, حيث يتم 
ســنويًا عمــل فحــص شــتوي 
مدته "4" شــهور يبدأ من شهر 
نوفمبــر حتــى مــارس, ويتــم 
من خاللــه المتابعــة الميدانية 
الطرقــات  علــى  للمركبــات 
لفحــص مــدى متانــة الفرامل 
والزجــاج واإلطــارات واإلضاءة, 

وكل متعلقات المركبات .
مُضيفــًا أن هنــاك تســهيالت 
ومراعاة للمواطنين المراجعين 
لدى مكاتب الترخيص والفحص 
المحافظــات, حتى  فــي  الفني 
يتســنى لهــم إجــراء الفحــص 
الــالزم لمركباتهــم للتأكد من 
مــدى صالحيتهــا للســير على 
الطريــق وتفاديًا أليــة حوادث 

مرورية قد تحدث .

نسبة الحوادث المرورية 
ومسبباتها 

أشــار العقيد أبــو جيّاب إلى أن 
المعدل السنوي الطبيعي لعدد 
الوفيــات في محافظــات قطاع 
غزة حتى اللحظة بلغ"50 "حالة 
وفاة, منذ بداية العامة والعديد 
من االصابات المتفاوتة, ودأبت 
شــرطة المــرور والنجــدة إلــى 
تنفيذ سلســلة مــن اإلجراءات 
الميدانيــة للحــد مــن حــوادث 

الطرق .
وعّــدد العقيد أبــو جياب جملًة 
مــن مســببات الحــوادث, منها 
العنصر البشــري  سواء السائق 
أو مســتخدمي الطريق, , عدم 
باإلشــارات  الســائق  التــزام 
حســب  والقيــادة  الضوئيــة 
متطلبــات الطريــق, والتجــاوز 
الخاطــئ وعــدم قطــع اشــارة 
الكف وعم حمل رخصة القيادة, 
والتهــاون في تثبيــت الحمولة 
القانونيــة, باإلضافة إلى تجاوز 
للطريــق  المواطنيــن  بعــض 
خاصــة األطفــال والباعة األمر 
الذي يتسبب في حوادث السير 

.

المقدم أبو عربية سالمة 
الطريق تعني سالمة 

المجتمع 
وفــي هذا الصدد ذكــر المقدم 
أشــرف أبو عربية مديــر دائرة 
اإلرشــاد والتدريب المروري, أن 
شــرطة المــرور ال تدخــر جهدًا 
فــي التواصل مع كافة مكونات 
المدراس  شــعبنا على صعيــد 
والمعاهــد والكليــات وريــاض 
المساجد, عبر  األطفال وكذلك 

والمحاضرات  المبــادرات  عقــد 
التوعوية  بهدف زيادة الجهــود 
حول إجراءات وقواعد الســالمة 
المروريــة بما يحقــق ويضمن 
ســالمة أفــراد المجتمــع مــن 

حوادث السير . 
مُبينــًا أنه تــم تنفيــذ العديد 
مــن الجــوالت التوعويــة على 
فــي كافــة مواقف  الســائقين 
السيارات, باإلضافة إلى وقفات 
ميدانيــة مع ســائقي ســيارات 
األجرة ومكاتب سائقي الدرجات 
النارية "الديلفري" بهدف حثهم 
على االستخدام األمثل للطريق 
واحتــرام قواعد الســير العامة 
تفاديــًا للحوادث التي تتســبب 
في الخســائر البشرية والمادية 

وفي الممتلكات .
وأشــار إلى أن المعهد التدريبي 
في شــرطة المرور له دور كبير 
فــي تأهيــل وصقــل مهــارات 
كوادر منتســبي جهاز الشرطة 
فيما يخص قواعد الســير على 
الطريق, والفحص الفني وإدارة 
المفترقــات, بمــا يســاهم في 
تعزيــز العمــل المتكامــل بين 
إدارات الشرطة في فرض حالة 
آمنة ألبناء شعبنا وبيئة سليمة 

من الحوادث المرورية .

المؤسسات ذات العالقة 
لفــت المقــدم أبو عربيــة إلى 
مشــتركة  جهــود  هنــاك  أن 
لشــرطة  العامــة  اإلدارة  بيــن 
النقل  ووزارة  والنجــدة,  المرور 
والمواصالت, وجمعية فلسطين 
للســالمة المروريــة, واالتحــاد 
الســالمة  لجمعيــات  العــام 
المرورية, بهدف تنفيذ البرامج 
التوعوية المشتركة عبر وسائل 
واإللكترونية  المحليــة  االعالم 
لتثقيف  والمكتوبة  والمسموعة 
ســلوكيات  و  بقواعــد  النــاس 
الســير اآلمــن علــى الطريــق 

تفاديًا للحوادث المرورية . 
وأوضــح أن تــم تنفيــذ مبادرة 
مجتمعيــة فــي اليــوم العالمي 
لضحايــا حــوادث الســير عبــر 
بالتعــاون مع  المــرور  شــرطة 
جمعية فلسطين واالتحاد العام 
لجمعيــات الســالمة المروريــة 
لزيــارة مصابــي وذوي ضحايا 
المشــافي  الطرق في  حــوادث 
والمنازل, شــعورًا بالمســئولية 
االجتماعيــة واإلنســانية تجــاه 

أبناء شعبنا .

السالمة المرورية مسؤولية كافة شرائح المجتمع
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غزة- الرأي- هنادي كرسوع : 
وحــدة  إنشــاء  ألهميــة  كان 
الكالب البوليســية فــي جهاز 
الشــرطة ضرورة ملحة لتقوم 

بدورها 
في العديد من المهام األمنية 
التــي تتســم بالخطــورة وبدأ 
تدريبها للكشف عن السرقات 
وجرائــم القتل والكشــف عن 
المتفجرات، ومكافحة الشغب، 
التخصصــات  مــن  وغيرهــا 
التي كانــت باألمس  األمنيــة 
تعتمــد علــى رجل الشــرطة 

فقط.
بــدوره أوضــح رئيس قســم 
أحمــد  الرائــد  كاف  وحــدة 
الطريفــي أن عمليــة تدريــب 
بإيجاد  تبدأ  البوليســي  الكلب 
لغة للكلب للتآلف مع المدرب، 
التدريــب  عمليــة  ثــم  ومــن 
الفعليــة التــي تســتغرق من 

ثالثة أشهر إلى ستة أشهر .
وأشــار الطريفي إلــى أن لكل 
كلب تخصــص معيّــن، منها 
والبحــث  المخــدرات  كشــف 
وكشــف  المشــبوهين  عــن 

والمداهمــة  المتفجــرات 
ومكافحــة الشــغب، الفتا إلى 
لهــا  البوليســية  الــكالب  أن 
مهام متعــددة، مثل التفتيش 

وتأمين الفعاليات .
وبيّن أن قســم الهندســة من 
أخطــر األقســام التــي يمكن 
تدريــب الكلــب عليهــا حيــث 
نقــوم بتدريبــه مــدة تصــل 
إلى 6شــهور  لتعليمــه كيفية 
المتفجرة  المــادة  البحث عــن 
فقط دون االقتراب منها فقط 
عنــد العثــور عليها يقــوم إما 

بالجلــوس قريبًا منها أو النباح 
للمدرب .

وتابــع أن مهــام الكشــف عن 
المهام  المخــدرة مــن  المــواد 
يتــم تدريــب  التــي  الصعبــة 
الكلــب على أدائهــا  حيث يتم 
تدريبه على التعرف على وجود 
مــادة مخدرة من خــالل  عمق 
50-40 ســنتميتر مــن خــالل 

الرائحة دون النبش عليها .  
ومن المهــام التي يتم تدريب 
الكالب عليها مهام الشراســة 
الخاصة بوحدة سهم من خالل 

كســر حاجز الخوف والسيطرة 
المطلوبيــن دون إطالق  على 

النار في المكان . 
ونــوه الرائــد الطريفــي أنــه 
يتــم تدريــب الــكالب للتوجه 
لتنفيذ بعض المهام من خالل 
الالسلكي في حال وجود خطر 
في المــكان، مؤكدًا أنه بصدد 
الوحــدة مــن خــالل  تطويــر 
أخــرى من  بأنــواع  تزويدهــا 
الــكالب للقيــام بالعديــد من 
المهام األمنية والشرطية مثل 

فحص كورونا وغيرها .

 الكالب البوليسية ..احترافية في التفتيش وسرعة في األداء 
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غزة-الرأي
»فــرز النفايات من المصدر« حملة 
أطلقها قســم المبادرات واألنشطة 
المجتمعيــة في بلديــة غزة بهدف 
تحقيــق رؤيــة البلدية فــي تقليل 
كميــة النفايــات واالســتفادة مــن 
مكونــات النفايــات وتعزيز الوعي 
فــرز  بأهميــة  المواطنيــن  لــدى 

النفايات من المصدر.
وحــول هذا الموضوع تقول رئيس 
القســم أمل الحاج أحمد إن طواقم 
البلدية نفــذت بالتعاون مع مبادرة 
شــبابية حملة تثقيفية في حي تل 
الهوا، اســتهدفت 12 برجــًا بواقع 

208 شقق.
واشــتملت علــى رســائل توعوية 
لتطبيــق فــرز النفايــات وتوزيــع 
حاويات بثالثة ألــوان وهي: اللون 
األخضــر للنفايــات العضوية مثل 
األزرق  واللــون  الطعــام،  بقايــا 
مثــل  العضويــة  غيــر  للنفايــات 
والحديــد،  والــورق  البالســتيك 
فيمــا تم تخصيص اللــون األصفر 

للمخلفات التالفة مثل الكمامات. 
وبــدأت بلدية غزة منذ مطلع العام 
جديــدة  سياســة  بانتهــاج   2020
لتقليل كمية النفايات من المدينة 
واالســتفادة منها من خــالل إعادة 
لفرز  مبــادرات  بتنفيــذ  تدويرهــا 
النفايــات بالتعــاون مــع مبــادرات 
مجتمعية وتنفيذ أنشــطة توعوية 

وتثقيفيــة ضمــن مشــروع اإلدارة 
المتكاملــة إلدارة النفايات الصلبة 

الذي تنفذه البلدية.
وبينــت البلدية أن كميــة النفايات 
مــن  ســنويًا  جمعهــا  يتــم  التــي 
المدينــة تبلــغ نحــو 800 ألف متر 
مكعــب بمعــدل 700 طــن يوميــًا 
وبواقع 1 كيلو جرام للفرد الواحد، 
حيث يبلغ عدد سكان المدينة نحو 
700 ألف نسمة فيما تبلغ مساحتها 
اإلجمالية نحو 56 كيلو متر مربع. 

وأضافــت الحــاج أحمــد أن زيــادة 
كميــة النفايــات وضعــت البلديــة 
أمــام تحديات عدة في هذا المجال 
أبرزهــا؛ محدوديــة مســاحة مكب 
حيــث  المدينــة  شــرق  النفايــات 
يبلــغ نحــو 200 دونمــًا، والزيــادة 
وانتهــاء  المضطــردة،  الســكانية 
العمر االفتراضي لمكبات النفايات، 
إضافة إلــى التكلفــة العالية لجمع 
تفــوق  النفايــات حيــث  وترحيــل 
تكلفــة جمع الطــن الواحد نحو 33 

دوالر.  

تبني استراتيجية
ولتحقيــق اإلدارة المتكاملة إلدارة 
المواطنين  البلدية  النفايات، دعت 
لتبنــي اســتراتيجية )Rs5( والتي 

تتكون من 5 محاور هي:
1. سياســة الرفــض: تتمثــل في 
رفض شراء كل ما هو غير ضروري 

لتقليل النفايات.
2. سياســة التقليــل: تتمثــل في 
سياســة التقليــل مــن اســتخدام 

المواد التي ال تقبل التدوير.
3. سياســة التحويــل إلى ســماد: 
المخلفــات  تحويــل  فــي  تتمثــل 

العضوية إلى سماد عضوي.
4. سياســة التدويــر: تتمثــل فــي 
تحويل النفايات إلى حالتها األصلية 

دون الضرر بعناصر البيئة.
5. سياســة إعادة االستخدام: وهي 
التفكيــر في االســتفادة من المواد 

قبل تحويلها لنفايات.
ولتقليــل كميــة النفايــات وفرزها 
من المصــدر دعمــت البلدية عدة 
مبــادرات ونفــذت عــدة مشــاريع 
واتفاقيات لفرز النفايات من خالل 
الهيئات  صندوق تطوير وإقــراض 
المحليــة ويهــدف المشــروع إلــى 
دراســة وتحليل فــرز النفايات في 
المصــدر في عــدة مناطــق داخل 

المدينة.

دعم مبادرات
وحــول المبــادرات التــي دعمتهــا 
أوضحــت  البلديــة؛  واحتضنتهــا 
رئيس قســم المبادرات واألنشطة 
المجتمعيــة أمــل الحــاج أحمد أن 
البلدية وقعت عدة اتفاقيات إلنجاز 
مشــروع فرز النفايات من المصدر 
أبرزها؛ اتفاقية تعاون مع أبراج تل 

الهــوا، واتفاقية تعاون مع الجامعة 
اإلسالمية.

وبينــت أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية 
توعية لســكان أبراج صــالح خلف 
شــمال غــرب المدينة والبــدء في 
فــرز النفايات مــن المصدر، ودعم 
واحتضان مبادرة ســلة بلدنا لجمع 
وترحيــل النفايات غيــر العضوية، 
كما تم إقامة مخيم صيفي توعوي 
بمشــاركة 100 طفــاًل في منطقة 
تــل الهوا وشــهد المخيم أنشــطة 

تثقيفية خاصة بفرز النفايات.
وأشــارت إلــى تطبيــق عملية فرز 
النفايات داخل مرافق البلدية، حيث 
تم تنفيــذ حملة توعيــة لموظفي 
البلديــة لحثهم على فــرز النفايات 
داخل المكاتــب وتم توزيع حاويات 
الفرز فــي 15 منطقة فــي المبنى 
الرئيس، وكذلك تم تنفيذ أنشطة 
وورش عمل بالتعاون مع مؤسسات 

مختلفة تتعلق بفرز النفايات.
ووفقــًا لدراســة تحليليــة أجرتهــا 
البلديــة على عينات مــن النفايات 
المفرزة تبيــن أن تركيبة النفايات 
تتوزع على النحو التالي؛ نسبة 59 
% من النفايات عضوية، ونسبة 26 
% غيــر عضوية، فيما بلغت الكمية 

التالفة نحو 15 %. 
بدوره؛ قــال رئيس فريــق مبادرة 
"سلة بلدنا" لفرز النفايات م. أكرم 
طمــوس: إن المبــادرة تهــدف إلى 

تحقيــق اإلدارة الســليمة للنفايات 
الصلبــة وطــرق االســتفادة منها، 
وتقليل كميــة النفايــات إلى الحد 
األدنــى من خالل تدويــر ما يمكن 
تدويــره والتخلــص مــن الــذي ال 
يمكــن تدويــره بطريقة ســليمة، 
وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، 
باإلضافة إلى إيجاد نظام فرز دائم 

ومستمر للنفايات.

إنجازات المبادرة
وحــول أهــم إنجــازات المبــادرة؛ 
أوضح طمــوس أن المبادرة حققت 
عــدة إنجازات أهمها؛ تطبيق نظام 
الفــرز للنفايــات في أكثــر من 21 
برجًــا ســكنيًا فــي حي تــل الهوا 
غــرب المدينة، تطبيــق آلية الفرز 
للبلديــة،  الرئيــس  المبنــى  فــي 
المســاهمة في زيــادة الوعي لدى 
المواطنيــن بأهمية فــرز النفايات 
من خالل تسليط الضوء عليها في 
وسائل اإلعالم المختلفة، باإلضافة 
إلى تصميم تطبيق خاص لتسهيل 

عملية فرز النفايات. 
يذكــر أن بلدية غزة قــد احتضنت 
مبادرة ســلة بلدنا لفــرز النفايات 
منذ العــام 2019 ضمــن توجهات 
االنفتــاح  فــي  البلــدي  المجلــس 
علــى المجتمع المحلــي واحتضان 
الشــباب  اإلبداعية ودعم  األفــكار 

والموهبين.

تشمل دعم مبادرات وتنفيذ أنشطة تثقيفية وتوعوية

“فرز النفايات”.. سياسة جديدة لتقليل كمية النفايات الصلبة في غزة
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غزة-الرأي - آالء النمر
يحــاول االحتــالل اإلســرائيلي 
تبديد األمــل المتبقي في قلب 
وتتعامل  الفلســطيني،  األسير 
معه على أساس أنه فلسطيني 
إذن يحق لهــا التنكيل بحقوقه 
خــالل  مــن  أواًل،  المعنويــة 
تركها لألســير المتهم بقضيته 
حكــم  ليكمــل  الفلســطينية 
اعتقاله دون محدد زمني يسمح 
لــه بعد األيــام وحســاب األيام 
الفاصلة لحريتــه، فتطلق عليه 
حكمــًا إداريًا يجبــر على تجديد 

المدة دون نهائية متوقعة.
هذا الفتك الواضح بحق األسير 
تصــورات  فــاق  الفلســطيني 
األســير وعائلته، فال هو متهم 
وال هــو محكوم بعدد ســنوات 
محــدد وال هو حــرٌ طليق بين 
أفراد عائلته بحياة طبيعية كأي 

إنسان على وجه األرض.
تســتخدم "إســرائيل" نوعيــن 
من اإلجراءات لزجّ فلسطينيّي 
الضفــة الغربية في السّــجون 
همــا اإلجراء الجنائــيّ واإلجراء 

اإلداريّ.
يجــري  الحــاالت  بعــض  فــي   

اعتقال شــخص بهدف التحقيق 
معه وفقط عند نهاية التحقيق 
يصدر القرار بخصوص أيّ من 
اإلجراءين تختار الدولة -هذا إذا 
اختارت -للمضــيّ في إجراءات 

إدخاله إلى السّجن.
أكثر من 500 أســير فلسطيني 
يقبع في السجون "اإلسرائيلية" 
دون معلومــات واضحة تشــير 
بيوم حريتهــم المحتوم، بزعم 
انــه معتقــل علــى ذمــة ملفه 
السري –الوهمي-، وهذا مخالفًا 
الدوليــة  واألعــراف  للقوانيــن 
وحقوق اإلنســان في كل أنحاء 

العالم.
وأعلن في األشــهر األخيرة من 
العام الماضي خمسة أسرى من 
ذوي االحكام اإلدارية إضرابهم 
عــن الطعام فــي فتــرة زمنية 
تجــاوزت ما هو معهــود، وذلك 
لتعنت دولة االحتالل في تغيير 
قرارها تجاه أحكامهم اإلدارية.

األســرى  مــن  أربعــة  انتصــر 
قــرار  انتــزاع  بعــد  اإلدارييــن 
أنيــاب  بيــن  مــن  حريتهــم 
االحتالل، بعد تجــاوز كل واحد 
منهــم لدرجات الخطر الشــديد 

التــي ضربت أعضاء داخلية في 
أجســادهم مقابل انتــزاع قرار 
إنهــاء الحكــم اإلداري بحقهم، 
في فترة تجاوزت المئة وأربعون 
يومــًا، وبقي األخيــر في صراع 
وجاهــي بيــن جســده الصائم 
عن الطعــام وبين احتالل عنيد 

يخشى العواقب السوداء.

ملفات سابقة
مكتــب إعالم األســرى قــال إن 
هــذا الواقــع المريــر لألســرى 
اللجوء  إلــى  اإلدارييــن دفعهم 
عديــدة  احتجاجيــة  لخطــوات 
لهــذا  رفضهــم  عــن  للتعبيــر 
الشكل من االعتقال التعسفي، 
ورفضهــم البقاء في الســجون 
لفترات طويلــة، ومن بين تلك 
"اإلضــراب عن  الخطــوات كان 
الطعام" والذي لجأ إليه األسرى 
بشكل جماعي وفردي، وكذلك 
خطوة مقاطعة محاكم االحتالل 
اإلداريــة بكافة أشــكالها والتي 

لجأوا إليها مرات عدة.
األســرى اإلداريــون كانــوا في 
فبراير مــن العام 2018 أقدموا 
علــى خطــوة مقاطعــة محاكم 

االعتقال اإلداري بكافة أشكالها 
واســتمرت ما يزيد على ســبعة 
أشــهر كاملة، حيث أصدروا في 
حينه بيانا أشــاروا فيه الى أبرز 
المحاكــم  لمقاطعــة  األســباب 
الصهيونيــة والتــي تمثلت في 
تصاعد أعداد اإلداريين بشــكل 
مــن  المحاميــن  ومنــع  كبيــر، 
الدفــاع عن األســير أو االطالع 
على التهم الموجهة له في ظل 
وجود ما يسمى بالملف السري.

ومقاطعة المحاكم جاءت كذلك 
االحتــالل يحاســب  أن  بســبب 
األســير على ملفاته الســابقة؛ 
بمعنــى أنه يعتقــل على التهم 
ذاتهــا أكثــر مــن مــرة، وإعادة 
اإلداري بعد  األســرى لالعتقال 
فترة قصيرة جدًا كما حدث في 
األعوام األخيــرة؛ حيث ال يبقى 
األســير خــارج األســر إال أيامــا 

قليلة.
وقــال مكتــب إعــالم األســرى 
إن المحاكــم اإلداريــة بجميــع 
المحاكمــة مرورا  مراحلها مــن 
إلــى  واالســتئناف  بالتجديــد 
المحكمة العليا جميعها صورية، 
وال يســتطيع األســير االطــالع 

على المــواد الســرية المتعلقة 
بقضيتــه، وال يســتطيع تقديم 
دفــاع عــن نفســه أو الســماح 
لمحاميــه بالدفــاع عنــه، حيث 
المخابــرات  تتخــذه  القــرار  أن 
اإلســرائيلية، أما المحكمة فهي 
فقط إجــراء شــكلي "تجميلي" 

لخداع العالم.
النتصــار  األساســي  المكــون 
األســير المضرب عــن الطعام، 
هو ثباتــه أواًل ومن ثم حمالت 
التضامن الشعبي على مستوى 
رفيع من االنتشــار على مواقع 
والتي ال  االجتماعــي،  التواصل 
للتضامــن خارج  حــدودًا  تعرف 
فلســطين المحتلة، وهذا سالح 

األسير بعد أمعائه الخاوية.
وفــي إشــارة مقتضبــة لحــال 
األســرى فــي الســجون، فــإن 
األسير ناصر أبو الحميد الشقيق 
الخامس إلخوته األسرى يعاني 
من ســرطان خطير فــي الرئة 
اليســرى، إال أن دولــة االحتالل 
تخفــي طبيعة وضعــه الصحي 
وتحيله إلى مشافيها دون إخبار 
عائلتــه، في حرب كــر وفر بين 

األسرى وحدهم والسجان.

التحدي المؤرق للكيان اإلسرائيلي

“أمعاء األسير”.. سالح المواجهة الوحيد لألحكام اإلدارية 
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غزة-الرأي -آالء النمر
من باحات المسجد األقصى المحتدمة 
أحداثه، لحي الشــيخ جرّاح بالقدس، 
لقريــة برقــة وبيتــا قضــاء نابلس، 
لمدينــة أم الفحم، لمدينــة الناصرة، 
اهلل،  رام  لمدينــة  الخليــل،  لمدينــة 
لمدينة جنيــن، حتى فتيــل النار في 
غــزة، تلك المــدن الفلســطينية لمع 
بريــق انتفاضهــا فــي وجــه المحتل 
الصهيوني على طول العام المنصرم، 
فكانــت عصبــة واحــدة فرّقــت قوة 
االحتــالل اإلســرائيلي وأنهكــت آلته 
المتمرسة في إبادة العلم الفلسطيني 

وهويته أينما انتصبت قامته.
قطاع غزة أشــهر عــن اتجاه البوصلة 
بعدما تجبّــر االحتالل فــي طغيانه، 
قبلــة  األقصــى  المســجد  فــكان 
المقاومة األولى وســط حلبة التحدي 
بانضمــام  رقعتهــا  اتســعت  التــي 
المدن الفلســطينية المحتلــة، وامتد 
االتساع نحو أقصى الحدود الشمالية 

والجنوبية لفلسطين.
في حياة القضية الفلســطينية يمكن 
اعتماد أحداث تاريخيــة كفواصل لها 
ما قبلهــا ولها مــا بعدهــا، وفي عام 
2021 كانــت معركــة ســيف القدس 

تاريخيًّا  مفصاًل سياســيًّا عســكريًّا 
يُبنــى عليــه اســتراتيجية التعامــل 
مع االحتالل، وال ســيَّما وأن التطبيع 
يزداد مع أنظمة الدول العربية، األمر 
الذي أقنع الفلســطيني أنه وحده في 

مجابهة االحتالل.
المقاومــة فــي غــزة كانــت وال زالت 
تمتلــك أوراق القوة في الضغط على 
االحتالل بشــكل مســتمر مــن خالل 
تطوير نشــاطها وقدراتها العسكرية 
ومواصلة أســر جنود االحتالل، إال أن 
قضية الشــيخ جــراح حرّكــت المياه 

التي اعتقد بأنها راكدة.
ولــم تعــد المقاومة ترد علــى نطاق 
االعتــداء علــى غــزة، إنمــا على كل 
الوطن كما في ثأرها للشــهيد محمد 
أبــو خضير ابن القدس، فهي بســيف 
القــدس أيضًــا أثبتــت معادلتها بأن 
الوطــن ال يجــزّأ، وأن المعــارك التي 
تُخاض ألجل القدس وباســم القدس 

منتصرة ال محالة.
الكاتب الفلســطيني إيــاد القرا، قال 
إن االحتــالل يوميًا يعتــرف عن األثر 
الجســيم الــذي تركته معركة ســيف 
القــدس   فــي منظومة عمــل جيش 
االحتالل اإلســرائيلي، وكيف تمكنت 

هــذه المعركــة مــن تغييــر قواعــد 
االشــتباك، وأرســلت مفاهيم جديدة 
قال عنهــا غالبية الكتــاب والمحللين 
للفشــل  نمــوذج  إنهــا  الصهاينــة، 
المتواصــل لقيادة االحتالل سياســيا 
وعســكريا، وذهب بعضهــم أكثر من 
ذلــك، حينمــا وصف أحدهــم معركة 
ســيف القدس بأنهــا بداية انكشــاف 
الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وإمكانية 

انهياريها في أي مواجهة الحقا.
أما عضــو المكتب السياســي لحركة 
حماس حســام بدران، فقــد أكد على 
أن المســجد األقصى خــط أحمر كما 
أكــدت المقاومــة ذلــك فــي معركة 
سيف القدس، وأن استمرار اقتحامات 
االحتــالل بهــذه الطريقــة ســيؤدي 
بالمنطقة كلها إلى ما ال يحمد عقباه، 
وســيعرّض المنطقــة لمواجهة أكثر 

تطورًا وتقدمًا من سابقتها.
غــزة كانــت األذكــى فــي المنطقة، 
حينمــا اختتمــت عــام2021 بضــرب 
سواحل تل أبيب بصواريخ قالت إنها 
ســقطت "ســهوا"، لكنها وضعت من 
خاللها لمسات النهاية والبداية لفكرة 

متجذرة تنطق باسم المقاومة.

والرقم ستة
في المقابل كان العام نفســه قاســيًا 
على خمســة آالف أســيرًا فلســطينيًا 
في ســجون االحتالل، وقتما استيقظ 
العالــم علــى خبــٍر يفيــد بتمّكــن 6 
أسرى فلســطينيين من التحرر ذاتيًا 
من ســجن "جلبوع" أحد أكثر ســجون 
العالــم تحصينًــا بواســطة نفق في 
السادس من سبتمبر، ما شّكل صفعًة 
لالحتالل ومنظومته األمنية، وعكس 

شوق األسرى للحرية.
األســرى الذين نفذوا عمليــة التحرر 
مــن القيــود، وقــادوا بطولــة الفيلم 
األخطر على أمن الكيان، هم: محمود 
ومحمــد العارضة )46 عامًا(، ويعقوب 
القــادري )46 عامًــا(، وأيهم كممجي 
)35 عامًــا(، ومناضــل انفيعــات )26 
عامًــا(، وزكريا الزبيــدي )46 عامًا(، 

وجميعهم من مدينة جنين.
على مــدار أيــام تلــت يــوم التحرر، 
أعاد االحتالل اعتقال األســرى الستة، 
ونقلهم بســيارة مصفحة إلى ســجن 
الجماهير  ترافقهم هتافات  الناصرة، 
الفلســطينية فــي الداخــل المحتــل 
عــام 1948م، التــي حيّت صمودهم 

وأعلنت دعمهم.

األســرى خضعوا للتعذيــب والتحقيق 
القاسي، ما دفع الناطق باسم كتائب 
عز الدين القســام، الجناح العســكري 
لحركة المقاومة اإلســالمية "حماس" 
فــي قطاع عزة إلعالن أن أســماءهم 
ســتكون على رأس أول صفقة تبادل 

أسرى قادمة.
وتتواصــل هــذه الممارســات بينمــا 
الفلســطينية  الســلطة  زالــت  مــا 
األســرى  رواتــب عــدد مــن  تقطــع 
الفلسطينيين، فخالل تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، دعت لجنة األســرى 
للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع 
غــزة، الســلطة الفلســطينية إلعادة 
صــرف رواتــب األســرى المقطوعة، 
بشــأنهم  قراراتهــا  عــن  والتراجــع 
لمــا لذلــك من تبعــات خطيــرة على 

أوضاعهم وذويهم.
تحــرر األبطال الســتة كان البشــرى 
لــكل مقيّــد محكــوم بمــدى الحياة، 
والصفعــة األقــوى لكيــان االحتــالل 
ورصاصة المقتل في تحدي االحتالل 
لألسرى في السجون، وكانت الهزيمة 
األكثر ضجيجًا والتي لن تكون األخيرة 

بعد معركة سيف القدس.

2021 عام توحد مدن فلسطين تحت سيف القدس وحفرة نفق



غزة-الرأي- فؤاد السلطان : 
 لم تعد وسائل مالحقة المجرمين 
والكشف على مسرح الجريمة كما 
كانــت فــي الماضــي، إذ أوجدت 
التكنولوجيــا العديد من التقنيات 
التي تساعد رجال األمن والشرطة 
فــي القيــام بمهماتهــم بشــكل 
أســرع وأكثر بســاطة وتزامنًا مع 
التكنولوجية  التقنيات  اســتخدام 

بأدق تفاصيل حياتنا.
وفــي هــذا الســياق قــال العميد 
إدارة  مديــر  الطنانــي  نافــع 
المعلومات  وتكنلوجيا  االتصاالت 
الطواقــم  إن   " الشــرطة:  فــي 
الفنيــة والتقنية التابعــة لإلدارة 
اســتطاعت بإمكانياتها البسيطة 
تطويــر تطبيــق هاتفــي تحــت 
مســمى  "علــم "والــذي يشــمل 
قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين 
وممتلكاتهــم وذلــك ليتــم مــن 
عــن  والتحــري  البحــث  خاللــه 
للمطلوبين  والوصول  المعلومات 
بشــكل ســريع ودقيق ومساعدة 
المحققيــن وذوي االختصاص في 
مســرح الجريمة وســهولة ضبط 

المطلوبين.
 وأوضــح الطنانــي أن التطبيــق 

وأن  المختصــة  للجهــات  متــاح 
التــي يحتويها  المعلومات  كافــة 
التطبيق سيتم استخدامها سرية 
تامة ولــن يطلع عليها إال أصحاب 

االختصاص. 
وذكــر الطنانــي أن التطبيــق تم 
توزيعه علــى الطواقم المختصة 
فــي كافــة اإلدارات والمحافظات 
حيث يحتوي على ســجل شــامل 
لــكل مواطــن فــي قطــاع غــزة 
وأصحــاب  الصياديــن  خصوصــًا 

المركبات.
وأكد الطناني من خالل البرنامج 
ســيتم االستفســار والبحــث عن 
بيانــات األشــخاص ومركباتهــم 
وقرارات المنع من السفر أو سجل 
جنائــي و غيرها مــن المعلومات 
فــي  تخــدم  التــي  الشــخصية 

التحريات والتحقيقات.
وبيــن أن إدارته تســعى لتطوير 
والبرامــج  االتصــاالت  وســائل 
والتطبيقــات التــي تخــدم عمل 
الشرطة في كافة المجاالت وذلك 
تمشــيا مــع التطــور التكنلوجي 
المستمر في العالم والتي تسهل 
العمل سواء اإلداري أو األمني من 

خالل التعرف على المشبوهين.
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“التشريعي” بغزة يثمن 
دور اإلعالم الحكومي 

والصحافة المحلية
غزة-الرأي

من نواب في المجلس التشــريعي الفلسطيني في قطاع غزة، 
دور المكتب اإلعالمــي الحكومي والصحافة المحلية، مؤكدين 

أهميتهم في نقل معاناة شعبنا للعالم.
جــاء ذلك خالل زيــارة نفذتها لجنــة القضايــا االجتماعية في 
المجلس التشــريعي لمقر المكتب اإلعالمي الحكومي بمدينة 

لتعزيز العالقة ومناقشة بعض الملفات.
وأكد النائب ســالم ســالمة، على أن الزيارة تأتي للشــد على 
أيادي الصحفييــن واإلعالميين الفلســطينيين تزامنًا مع يوم 

الوفاء لهم، وتقديرًا لجهدهم، خاصة في الحروب األخيرة.
وبين “سالمة” في حديثه لـ”الرأي” أن الصحفيين الفلسطينيين 
كان لهــم نجاحًا باهــرًا باعتبارهم في خــط الدفاع األول عن 
القضيــة الفلســطينية، داعيًا إياهــم لمزيد مــن التفوق لنبذ 

الرواية اإلسرائيلية.
بدوره، عبر رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي سالمة معروف 
عن ساعدته بالزيارة التي تتزامن مع بداية عام جديد، مشيرًا 
إلى أنه تم إطالع النواب على عمل المكتب وأقسامه المختلفة.

وقــال: “ســمعنا منهم كالمًا أثلــج صدورنا ويُعبــر عن تفهم 
التشــريعي ألهميــة العمل اإلعالمي واســتعداهم لتوفير كل 
المناخــات المناســبة تشــريعيًا ومتابعــة مســؤولياتهم تجاه 

اإلعالم الفلسطيني”.

الشرطة ُتطوع التكنولوجيا للكشف عن الجريمة بغزة


