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غائبون للعام الثاني

“رمضان” يزيد جراح ذوي المختطفين فتكًا
الراأي _ اآالء النمر

"اأحياء اأم اأموات، اأ�ش��حاء اأم هلكت اأفئدتهم، هل ت�ش��رق 
يخي��م  الزنازي��ن  ظ��ام  اأن  اأم  ال�ش��ائمني  �ش��م�س  عليه��م 
عل��ى اأعينه��م لي��ل نه��ار، كي��ف حالهم وم��ا اأخباره��م، اإىل 
اأي��ن و�ش��لت اأوزانه��م .."، ت�ش��غل تل��ك الت�ش��اوؤالت واأك��ر 
قل��وب وعق��ول ذوي املختطف��ني االأربع��ة، بع��د اأن عجزت 
اإىل  اأبنائه��م  اإع��ادة  ع��ن  �ش��وتهم  وعج��ز  اعت�ش��اماتهم 

اأح�شانهم.
للعام الثاين على الت��وايل يتجرع ذوي املختطفني االأربعة 
م��ّر وعلق��م اأيام وليايل �شه��ر رم�شان املب��ارك، والتي تزيد 
م��رارة ع��ن �شابقتها م��ن االأيام االأخ��رى، فلم يع��د مرحبًا 
ب��ه حلجم اجل��رح الغائر ال��ذي يتغلغ��ل يف �شرايينهم منذ 
اللحظ��ة االأوىل م��ن اختطافه��م، اإال اأن الدعوات تتكاثف 

وتتعاظم يف لياليه واأيامه الف�شيلة.

"ح��ني تاأذن لن��ا ماآذن امل�شاجد بب��دء االإفطار، جنر ثقل 
اأج�شادن��ا نح��و املائ��دة الفق��رة م��ن ابت�شام��ات الوج��وه، 
ن�ش��ع  املحرتق��ة،  دموعن��ا  وتزاح��م  بال�شح��وب  املكتظ��ة 
اللقيمات الإ�شناد اأج�شادنا وتلتهب احل�شرة يف قلوبنا اأكر، 

ال ت�شل اللقيمات اإىل اأمعائنا اإال وقد 
تع��رت طريقه��ا بالقهر، نح��اول كتم 
11دموعن��ا لكنن��ا �شوية جنه���س بالبكاء 
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غزة- الراأي – اآالء النمر
م��ا اأن ينتهي ال�شائمون من تناول وجبة االإفطار 
بع��د �شيام ميت��د ل�شت��ة ع�ش��ر �شاع��ة متوا�شلة، 
يف نه��ار رم�ش��اين طوي��ل و�ش��اق حت��ى ي�شتعدون 
ال�شتكم��ال اأج��واء رم�شان االإمياني��ة باالنطاق 
نح��و امل�شاجد لتاأدية �شاة الع�شاء تلحقها �شاة 

القيام "الرتاويح" مبا�شرة.
ال تقت�ش��ر �شاة الرتاويح عل��ى الرجال فح�شب، 
بل يرك�س االأطفال برفقة اآبائهم واأمهاتهم نحو 
امل�شاج��د القريب��ة م��ن بيوته��م، وتتع��دى بع�س 
العائ��ات خط��وط �شره��ا نح��و زي��ارة امل�شاجد 
البعي��دة وال�شه��رة يف اأنح��اء القط��اع للرتوي��ح 
ع��ن اأنف�شه��م والتجدي��د م��ن ممار�ش��ة االأج��واء 
الرم�شانية، كامل�شجد التاريخي "امل�شجد العمري 
الكب��ر" اأو ذاك ال��ذي يط��ل على �شاط��ئ البحر 

"اخلالدي".
وعل��ى كرة ما ياح��ق الن�شاء م��ن اأعمال البيت 
اأم��ور  املتمثل��ة بالتنظي��ف والرتتي��ب ومتابع��ة 
اأطفاله��ن وت�شبر بع�شهم عل��ى اإكمال يوم طويل 
و�ش��اق من ال�شي��ام، وعلى قدر م��ا يتكد�س عليهن 
من �شغط كبر لتجهيز وجبة االإفطار وما بعدها 
القطاي��ف  وجتهي��ز  االأواين  لغ�شي��ل  اإمت��ام  م��ن 
كحل��وى رم�شاني��ة ثابت��ة، اإال اأنه��ا جته��ز نف�شها 

لانطاق نحو م�شجدها الأداء �شاة الرتاويح.

المشهد العام
انطاق��ا من اأن �ش��اة الرتاويح فيه��ا ترويح عن 
النف���س، وتخرج ال�شائمني من ه��زل ال�شيام اإىل 
خ�ش��وع الدع��اء وحيوي��ة القي��ام، فيذه��ب اإليها 
ال�شائم��ون وتتزاح��م داخ��ل امل�شاج��د ع�ش��رات 
ال�شف��وف، اإال اأن ظلم��ات احل�ش��ار تلحق بهم اإىل 

حيث ذهبوا.
ال يغي��ب م�شه��د ت�شب��ب العرق من جب��اه امل�شلني 
اخلا�ش��ة  مبحارم��ه  منه��م  واح��د  كل  واإم�ش��اك 
الإف��راغ جبين��ه من �شي��ول العرق، يرك��ن بع�شهم 
اإىل الكرا�ش��ي املر�شو�ش��ة عل��ى ال�شط��ور الإرهاق 
ي�شيبه��م م��ن ح��ر امل��كان وك��رة امل�شل��ني وغرق 
امل�شج��د بالظ��ام بعد خفوت �ش��وت االإمام الذي 

دفنته العتمة واأ�شاك الكهرباء املنقطعة.
هك��ذا ي��وؤدي الغزيني �ش��اة الرتاوي��ح يف معظم 
اأي��ام �شه��ر رم�ش��ان املبارك، ف��ا ي�شاع��د انقطاع 
التيار الكهربائي عل��ى ان�شجام امل�شلني ب�شاتهم 
واأدائها على اأكمل وجه واأمت قنوت، ويزيد نق�س 
الوقود املغذي ملولدات الكهرباء من اأزمة انقطاع 

التيار الكهربائي. 
توقف املراوح املركزية املتدلية من االأ�شقف عن 
ال��دوران، يعن��ي اأن �ش��اة الرتاوي��ح دخلت حيز 
احل��ر و�شي��ق يف التنف���س وخفوت �ش��وت االإمام، 
مم��ا يدفع باالإمام لق��راء ق�شار ال�ش��ور القراآنية 

اأثناء ركعات القيام حتى ال يطيل على امل�شلني.

الغزي��ني  ه��روب  م��ن  الع�شيب��ة  احلال��ة  به��ذه 
الكهرب��اء  واإحل��اق  امل�شاج��د  نح��و  ال�شائم��ني 
املنقطع��ة عنه��م حت��ى يف بي��وت اهلل، جتد كرة 
امل�شل��ني ينت�شرون يف فناء امل�شج��د الذي ت�شقفه 
ال�شم��اء هروب��ا من حر اجل��دران وعتمة امل�شجد 

من الداخل.

 سنة وليست فرضًا
واأو�ش��ح رئي�س دار االإفت��اء باجلامعة االإ�شامية 
ماه��ر ال�شو�شي ل�"ال��راأي" بخ�شو���س اأداء �شاة 
القيام التي تنح�شر يف اأيام �شهر رم�شان املبارك، 
ف�ش��اة الرتاويح هي �شنة �شنه��ا ر�شول اهلل �شلى 
اهلل علي��ه و�شل��م يف رم�ش��ان، وهي لي�ش��ت فر�شًا، 
وعل��ى ذل��ك من �شل��ى الرتاويح فق��ط ح�شل على 
اأج��ر هذه ال�شاة، وم��ن مل ي�شلها فا �شيء عليه 
رج��ًا كان اأو امراأة، كما اأنها ت�شح جماعة وت�شح 
ف��رادى، ويج��وز اأن ت�شلى يف امل�شج��د، ويجوز اأن 
ت�شل��ى يف البي��ت ح�ش��ب رئي���س دار االإفت��اء يف 

اجلامعة االإ�شامية ماهر ال�شو�شي.
وا�شت��دل ال�شو�ش��ي على كون ه��ذه ال�شاة �شنة 
– ر�ش��ي اهلل  ال�شي��دة عائ�ش��ة  روت��ه  م��ا  ه��و 
ُ َعَلْي��ِه َو�َشلََّم  لَّ��ى اهللَّ ِ �شَ عنه��ا – "اإِنَّ َر�ُش��وَل اهللَّ
لَّى  لَّ��ى يِف امْلَ�ْشِجِد، َف�شَ َخ��َرَج ِمْن َج��ْوِف اللَّْيِل َف�شَ
ُث��وَن ِبَذِلَك،  َبَح َنا�ٌس َيَتَحدَّ �شْ َاِت��ِه َفاأَ ِرَج��اٌل ِب�شَ
اِلَث��ُة َك��ُرَ اأَْه��ُل امْلَ�ْشِج��ِد  ��ا َكاَن��ِت اللَّْيَل��ُة الثَّ َفَلمَّ

ا َكاَنِت اللَّْيَلُة  َاِتِه، َفَلمَّ لَّ��ْوا ِب�شَ لَّى َف�شَ َفَخَرَج َف�شَ
اِبَع��ُة، َعَج��َز امْلَ�ْشِج��ُد َع��ْن اأَْهِلِه، َفَل��ْم َيْخُرْج  الرَّ
ُ َعَلْي��ِه َو�َشلََّم َفَطِفَق  لَّى اهللَّ ِ �شَ اإَِلْيِه��ْم َر�ُش��وُل اهللَّ
 ِ َاَة، َفَكُم��َن َر�ُشوُل اهللَّ ِرَج��اٌل ِمْنُهْم ُيَن��اُدوَن ال�شَّ
َاِة اْلَفْجِر،  ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َحتَّى َخَرَج ِل�شَ لَّى اهللَّ �شَ
ْقَب��َل َعَلْيِهْم  ��َاَة اْلَفْج��ِر َق��اَم، َفاأَ ��ى �شَ ��ا َق�شَ َفَلمَّ
َ َواأَْثَن��ى َعَلْي��ِه، ُثمَّ  ��َد َفَحِم��َد اهللَّ ِبَوْجِه��ِه، َفَت�َشهَّ
ا َبْع��ُد: َفاإِنَّ��ُه مَلْ َيْخ��َف َعَل��يَّ �َشاأُْنُكْم،  َق��اَل: "اأَمَّ
��َاُة اللَّْيِل  ��ي َخ�ِشي��ُت اأَْن ُتْفَر���سَ َعَلْيُكْم �شَ َوَلِكنِّ
َفَتْعِج��ُزوا َعْنَه��ا"، واملق�ش��ود يف احلدي��ث هن��ا 
�ش��اة الرتاوي��ح، حيث �شاها النب��ي �شلى اهلل 
علي��ه و�شلم، ث��اث لياٍل ثم تركه��ا خوفا من اأن 

تفر�س على النا�س كما ورد يف نهاية احلديث.
وق��ال ال�شو�شي اأنه ال يجوز للم��راأة اأن ت�شطحب 
ال  كان  اإذا  وخ�شو�ش��ًا  امل�شج��د،  اإىل  اأطفاله��ا 
ميك��ن �شبطه��م، وال ميك��ن منعه��م م��ن الت�شوي�س 
عل��ى امل�شل��ني، كما ناح��ظ يف كثر م��ن امل�شاجد 
الي��وم، وق��د نه��ى النب��ي �شل��ى اهلل علي��ه و�شل��م 
ع��ن مثل هذه احل��االت فقال: "جنب��وا �شبيانكم 

وجمانينك امل�شاجد"
وب�ش��اأن ا�شطحاب امل��راأة الأطفالها نح��و امل�شجد، 
ت�شتطي��ع  ال  كان��ت  اإذا  امل��راأة  اأن  اإىل  فاأ�ش��ار 
ال�شيط��رة عل��ى اأبنائه��ا ف��االأوىل له��ا اأن ت�شل��ي 
الرتاوي��ح يف بيتها، وبذا تك�ش��ب اأجرين: االأول: 
اأنه��ا منعت الت�شوي���س على امل�شل��ني، والثاين اأنها 

�شلت الرتاويح.

عمل ميداني
وقال العقيد اأب��و را�شد "مت تخ�شي�س العمل امليداين 
الإدارات معين��ة يف ال�شرط��ة وذل��ك م��ن اأج��ل �شب��ط 

احلالة االأمنية والنظام يف املحافظة".
كَلّف��ت  الو�شط��ى  املحافظ��ة  �شرط��ة  اأن  اإىل  واأ�ش��ار 
املق��دم اأ�شع��د اأب��و �شوي��رح مبتابع��ة اأم��ر العملي��ات 
ل�شهول��ة ال�شيطرة والعمل يف اخلط��ة كما مت التاأكيد 
عل��ى التعام��ل بحكمة م��ع املواطنني وعك���س ال�شورة 

االإيجابية عن اأداء ال�شرطة.
ولف��ت مدير �شرطة الو�شط��ى اإىل اأن املهام االأ�شا�شية 
يف املحافظة خال �شهر رم�شان تكون على عاتق جهاز 
ال�شرطة ب�شكل كامل وخا�ش��ة �شرطة البلديات التي 
تنت�ش��ر ب�شكل يوم��ي يف االأ�شواق فرتة ال��ذروة ما بني 
�شاة الع�شر حت��ى اأذان املغرب هدفها ت�شهيل حركة 

املواطنني داخل االأ�شواق.
واأ�ش��اف "تعم��ل �شرط��ة البلدي��ات ملن��ع االإ�شكالي��ات 
الب�شاع��ة  خم��ازن  عل��ى  ج��والت  لعم��ل  باالإ�شاف��ة 
والب�شطات املنت�شرة يف االأ�شواق والتاأكد من �شاحية 
ا�شتغ��ال  ملن��ع  االأ�شع��ار  ع��ن  وال�ش��وؤال  الب�شاع��ة 

املواطنني ورفع االأ�شعار".
واأو�شح اأن عمل �شرطة البلديات يتمركز يف منطقتي 
الن�ش��رات ودي��ر البل��ح ب�ش��ب اأ�شواقه��ا املركزي��ة يف 
املحافظة ويت��م تعزيز �شرطة البلديات اأثناء تنفيذ 
امله��ام بع��دة دوري��ات م��ن مراك��ز ال�شرط��ة وق��وات 

التدخل يف املحافظة.
وفيم��ا يتعل��ق بعمل �شرط��ة امل��رور، لفت العقي��د اأبو 
را�ش��د اإىل اأن للمرور عدة مهام رئي�شية خال رم�شان 
تتمثل يف ن�شر �شباطها وعنا�شرها يف كافة املفرتقات 
الرئي�شي��ة باملحافظة وخا�شة وقت م��ا قبل االإفطار 

وذل��ك ب�شبب ازدحام الطرقات فتعم��ل �شرطة املرور 
عل��ى ت�شهي��ل حرك��ة املواطن��ني ومن��ع االزدحام��ات 

املرورية لتجنب وقوع حوادث طرق.
وتاب��ع "ت�شط��ر �شرطة مرور الو�شط��ى الإغاق بع�س 
الطرق��ات الرئي�شي��ة داخ��ل املخيم��ات واإيجاد طرق 
بديل��ة لت�شهي��ل احلرك��ة املروري��ة وخا�ش��ة يف حال 

فرتة ما قبل عيد الفطر".

انتشار موسع
اإىل ذل��ك، ب��نَيّ العقيد اأب��و را�شد اأن املباح��ث العامة 
تنت�شر خ��ال �شهر رم�شان ب�ش��كل مو�شع يف املحافظة 
الو�شط��ى وتعم��ل عل��ى متابع��ة املفرقع��ات واالألعاب 
باالإ�شاف��ة  نهائ��ي  ب�ش��كل  تداوله��ا  ومن��ع  الناري��ة 
االأم��ن  حلف��ظ  والطرق��ات  االأ�ش��واق  يف  النت�شاره��ا 

وجتن��ب ح��دوث �شرق��ات والعم��ل عل��ى معاجل��ة اأي 
طارئ.

وم�ش��ى يق��ول "يت�شاع��ف عم��ل املباح��ث يف الع�ش��ر 
االأواخ��ر م��ن �شه��ر رم�ش��ان والتواجد ب�ش��كل م�شتمر 
ح��ول امل�شاجد ب�شبب اعت��كاف امل�شل��ني ويف االأ�شواق 
الزدحامها يف اأواخر �شهر رم�شان بالب�شطات والباعة 

املتجولني واملواطنني".
خ��ال  والنج��دة  الدوري��ات  �شرط��ة  عم��ل  وح��ول 
رم�ش��ان، ن��وه مدي��ر �شرط��ة املحافظ��ة الو�شطى اإىل 
تفعيل الدوريات واحلواج��ز الليلية من جميع مراكز 

ال�شرطة يف املحافظة.
ولف��ت اإىل اأن ق��وات التدخل وحفظ النظ��ام تنت�شر 
االأ�ش��واق  املفرتق��ات ويف  ال�شاع��ة عل��ى  م��دار  عل��ى 
وخا�ش��ة حاجزي البحر ووادي غزة الذي يعمل على 
مدار ال�شاعة مما يبث الطماأنينة يف نفو�س املواطنني. صالة التراويح بغزة .. شعيرة رمضانية شاهدة على الحصار

شرطة الوسطى: خطة متكاملة لتوفير أجواء آمنة للمواطنين بـ"رمضان"
الو�شطى- الراأي

يتمي��ز �شه��ر رم�شان باحلركة الن�شط��ة للمواطنني وال�شي��ارات فتزدحم 
الطرق��ات بالباع��ة واملت�شوق��ني وتُع��ج امل�شاج��د باملعتكفني فه��و �شهر له 
خ�شو�شيت��ه. وتعم��ل ال�شرط��ة الفل�شطينية خال �شه��ر رم�شان املبارك 
وفق خط��ة خا�شة، فتزيد من جهودها يف �شبيل توفر االأجواء املنا�شبة 
جلمي��ع املواطن��ني ال�شتغ��ال ال�شهر املب��ارك يف العب��ادة واالعت��كاف اأو 
التزاور والت�شوق.  ويف هذا ال�شياق، اأكد مدير �شرطة املحافظة الو�شطى 
العقيد اإ�شماعيل اأبو را�شد اأن �شرطة املحافظة تعمل وفق خطة متكاملة 
ل�شه��ر رم�ش��ان اأعدته��ا العملي��ات املركزي��ة يف ال�شرط��ة وذلك م��ن اأجل 

احلفاظ على االأمن والنظام العام للمواطنني.

غزة- الراأي
تعم��ل ال�شرط��ة الفل�شطينية بكافة 
قط��اع  حمافظ��ات  كل  ويف  اإداراته��ا 
غ��زة خال �شهر رم�شان املبارك وفق 
خطة ا�شتثنائية مت اإعدادها م�شبقًا 

ال�شتقبال ال�شهر الف�شيل.
وتق��وم كل اإدارات ال�شرط��ة ال�شيما 
مهامه��ا  بكاف��ة  منه��ا  املركزي��ة 
وف��ق  به��ا  املنوط��ة  وم�شوؤولياته��ا 
اخلط��ة الت��ي ج��رى اإعداده��ا، ومن 
بني ه��ذه االإدارات املركزية االإدارة 

العامة ل�شرطة املرور.
امل��رور  �شرط��ة  دور  ع��ن  وللحدي��ث 
واأب��رز امله��ام الت��ي تق��وم به��ا خال 
�شه��ر رم�شان املب��ارك التقى – موقع 
ال�شرط��ة الفل�شطيني��ة- م��ع العقيد 
العام��ة  اإيه��اب مهن��ا مدي��ر االإدارة 

ل�شرطة املرور.
ب��داأ العقي��د مهن��ا حديث��ه بتهنئ��ة 
به��ذا  الفل�شطين��ي  و�شعبن��ا  اأمتن��ا 
ال�شه��ر الك��رمي اآم��ًا اأن يك��ون �شه��ر 

خر وبركة على �شعبنا.

وعن خط��ة اإدارة �شرطة املرور ذكر 
العقي��د مهن��ا اأن اإدارت��ه ت�ش��ر وفق 
خط��ة ل�شب��ط احلال��ة املروري��ة يف 
كاف��ة حمافظ��ات قط��اع غ��زة جرى 
خالها ا�شتنفار كافة �شباط واأفراد 
االأوق��ات  كاف��ة  يف  للعم��ل  االإدارة 
املركب��ات  حرك��ة  لت�شهي��ل  وذل��ك 
املحافظ��ات  يف  ال�شيم��ا  واالأف��راد 

الكربى واالأ�شواق املركزية.

واأ�ش��اف مهنا وف��ق للخطة مت توزيع 
كاف��ة كادر �شرط��ة امل��رور للعم��ل يف 
ث��اث مناوب��ات يومي��ة االأوىل وهي 
مناوب��ة ال�شباح وترتك��ز يف ال�شوارع 
واملفرتقات الرئي�شية يف املحافظات، 
والثاني��ة وه��ي ف��رتة ال��ذروة خال 
�شه��ر رم�ش��ان وه��ي من الع�ش��ر حتى 
موع��د االإفطار حي��ث ينت�شر �شباط 
ال�ش��وارع  امل��رور يف  واأف��راد �شرط��ة 

الرئي�شي��ة وو�ش��ط امل��دن ومداخ��ل 
االأ�ش��واق املركزي��ة وذل��ك ل�شب��ط 
احلال��ة املروري��ة وتنظي��م حرك��ة 
ال�ش��ر، واملناوب��ة الثالث��ة وه��ي ما 
بع��د االإفط��ار حي��ث ينت�ش��ر اأفراد 
امل��رور يف ال�ش��وارع املركزي��ة واأمام 
لت�شهي��ل  وذل��ك  الك��ربى  امل�شاج��د 

حركة ال�شر.
وب��نًي مهن��ا اأن اإدارت��ه بالتعاون مع 
موؤ�ش�ش��ات املجتمع املدين تعمل على 
حمل��ة " ه��دى �شرعت��ك وفط��ورك 
علين��ا" وذلك يف ال�ش��وارع املركزية 
الر�شي��د  ك�شارع��ي  القط��اع  يف 
الدي��ن،  �ش��اح  و�ش��ارع  ال�شاحل��ي 
يج��ري خالها تق��دمي وجبة اإفطار 
موع��د  قبي��ل  لل�شائق��ني  خفيف��ة 
االإفط��ار وذلك حلثه��م على تخفيف 
اأرواحه��م  عل��ى  حفاظ��ًا  ال�شرع��ة 

واأرواح املواطنني.
واأو�شح العقيد مهنا اأن احلملة القت 
ترحي��ب وا�ش��ع م��ن فئ��ة ال�شائق��ني 
واملواطنني كونه��ا تعمل على حماية 

اأرواحهم وممتلكاتهم.
واأ�ش��ار اأن االنت�ش��ار املو�ش��ع ل�شرط��ة 
امل��رور من��ذ بداي��ة ال�شه��ر الف�شي��ل 
م��ن  احل��د  يف  كب��ر  ب�ش��كل  �شاه��م 

احلوادث املرورية.
وق��ال العقي��د مهنا": تعم��ل �شرطة 
امل��رور عل��ى التخفي��ف امل�شتم��ر عن 
اأعطين��ا  حي��ث  ال�شائق��ني  كاه��ل 
التعليم��ات الازم��ة لكاف��ة �شباطنا 
واأفرادنا بت�شهيل معامات ال�شائقني 
ال�شف��وي  باالإن��ذار  واالكتف��اء 
للمخالف��ني اإال يف املخالفات الكبرة 
يج��ي العمل وف��ق االأ�ش��ول الأن تلك 
املخالف��ات م��ن �شاأنه��ا اإحل��اق ال�شرر 

املبا�شر يف حياة املواطنني" .
ويف خت��ام اللق��اء ق��دم العقي��د مهنا 
�شب��اط  لكاف��ة  وتقدي��ره  �شك��ره 
واأف��راد �شرطة امل��رور على جهودهم 
املمي��زة خ��ال االأي��ام االأوىل ل�شهر 
رم�شان مثمنًا جه��ود كافة املوؤ�ش�شات 
بال�ش��اأن  ُتعن��ى  الت��ي  واجلمعي��ات 

املروري والتوعية املرورية.

خالل شهر مضان

شرطة المرور: خطة كاملة وجهد ُمميز
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غزة-الراأي
م�شل�ش��ل  احلكوم��ي،  االإعام��ي  املكت��ب  �شج��ل 
االإ�شرائيل��ي  االحت��ال  وانته��اكات  اعت��داءات 
امل�شتم��رة �ش��د ال�شحاف��ة واحلري��ات االعامية 
يف فل�شطني من جان��ب، وانتهاكات اأجهزة ال�شلطة 

الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية من جانب اآخر.
ور�ش��دت -وح��دة الر�ش��د واملتابع��ة- يف املكت��ب 
االإعام��ي احلكومي-غزة، خ��ال تقريرها ل�شهر 
اأيار/ماي��و2017 املن�ش��رم اأك��ر م��ن ) 53( م��ن 
االنته��اكات، م��ن قب��ل االحت��ال االإ�شرائيل��ي يف 
االرا�ش��ي الفل�شطيني��ة، و21 انته��اكات م��ن قبل 

اأجهزة ال�شلطة يف ال�شفة املحتلة.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
حي��ث وثق��ت وحدة الر�ش��د واملتابع��ة اأكر )7( 
وه��م  لل�شحفي��ني،  واحتج��از  اعتق��ال  ح��االت 
ي��زال  -وال  عيا���س  �شعي��د  ال�شحف��ي  اعتق��ال 
معتق��ل_، والكات��ب اأحم��د قطام�س – م��ا يزال 
معتقل-، واأحمد ال�شف��دي والتي حولت اعتقاله 
احتج��ازه)4(  اىل  ا�شاف��ة  املن��زيل،  للحب���س 
اخري��ن وه��م ا�ش��رف نب��ايل، رام��ي عاري��ة مل��ى 
اقام��ة  فر�ش��ت  فيم��ا  ا�شتي��ة،  جعف��ر  غو�ش��ة 
جربي��ة وحب�س منزيل عل��ى الكاتبة مل��ى غو�شة 
لت�شج��ل)2( انتهاك حب�س من��زيل، ودفع غرامة 
مالي��ة ع��دد)3( لل�شحفي��ني مل��ى غو�ش��ة واحمد 

ال�شفدي، ووليد الهوديل.
اعت��داء  حال��ة   )16( م��ن  اأك��ر  �شجل��ت  كم��ا 
واإ�شاب��ة، تعر���س له��ا ال�شحافي��ني واالإعاميني، 
خ��ال تاأديته��م واجبه��م املهن��ي، تنوع��ت ما بني 
اال�شته��داف املبا�ش��ر بالر�شا���س احل��ي واملعدين 
وه��م)  وال�ش��رب  واالختن��اق  باملط��اط،  املغل��ف 
ال�شحافي��ة �شفي��ة اب��و عم��ر، وال�شحافية امون 
مرت��ني،  باالختن��اق  لا�شاب��ة  تعر���س  ال�شي��خ 
جم��دي ا�شتية، عب��د اهلل اله�شلم��ون، اياد حمد، 
�شامر حم��د، مو�شى ال�شاعر، ن�ش��ال ا�شتية، ب�شام 
حج حمم��د، عماد جبارين، جعف��ر ا�شتية، جودة 
ابو جنم��ة مرتني، مثنى الدي��ك، وحممد قاروط 

ادكيك(.
وبجان��ب االقتحامات واملداهمة، ر�شدت الوحدة 
اأك��ر م��ن )7( عمليات ده��م وتفتي���س وم�شادرة 
والعب��ث  ومطبع��ة،  وموؤ�ش�ش��ة  ملن��ازل  مع��دات 
مبحتوياته��م وتخريبها، لكل م��ن منزل ال�شحفي 
�شعيد عيا�س مرتني، ومنزل اال�شر حممد القيق، 
ومن��زل الكاتب احمد قطام�س، واقتحام موؤ�ش�شة 
الي��اء لاع��ام ال�شباب��ي، و مطبع��ة"وي برن��ت" 

وم�شادرة معداتها.
ووثقت وحدة الر�شد انتهاكات وم�شايقات داخل 
ال�شج��ون، والت��ي و�شل��ت اىل)11( ح��االت، نال 
ال�شحف��ي حمم��د القيق اك��ر من 7 ح��االت منها 
وه��ي من��ع عاج��ه، ورف���س اال�شتئن��اف املقدمه 
�ش��ده، وفر�س غرامة مالية، ومن��ع عليه الزيارة 
ب�شب��ب ا�شراب��ه ع��ن الطع��ام، ونقل��ه م��ن �شج��ن 
ع�شق��ان اىل اوهليدار ومن ثم نقله اىل ع�شقان 
م��رة اخ��رة وم��ن ث��م اىل نفح��ة، كذل��ك تعر�س 
2 انته��اكات وه��ي  ال�شحف��ي �شعي��د عيا���س اىل 
رف���س لق��اء حمامي��ه، ورف���س اعطائ��ه ال��دواء، 
كم��ا تعر���س ال�شحف��ي هم��ام حنت���س ل���)2( من 
االنته��اكات وهي فر�س غرام��ة مالية ومنع عليه 

الزيارة ب�شبب ا�شرابه عن الطعام.

يف ح��ني، وثق��ت )4( ح��االت من��ع م��ن التغطي��ة 
وممار�ش��ة العم��ل بينه��م �شحف��ي اجنب��ي ومنعت 
جتدي��د ت�شري��ح العمل ل��ه وطرده م��ن االرا�شي 
م��ن  من��ع  ع��دد)3(  �شجل��ت  كم��ا  الفل�شطيني��ة، 
ال�شفر متثلت ل�شحفية من غزة ومنعها من ال�شفر 
ال�شت��ام جائزة ال�شحافة العربية يف دبي، ومنع 
ال�شحفي عم��ر نزال من ال�شفر للخ��ارج او دخول 

مدينة القد�س املحتلة.

انتهاكات االجهزة االمنية 
الفلسطينية

وب�ش��اأن انته��اكات االجه��زة االمني��ة يف ال�شف��ة 
املحتل��ة، �شجل��ت وح��دة الر�ش��د واملتابعة خال 
تقريره��ا ل�شهر مايو/ ايار2017 املن�شرم )21( 
انته��اكًا م��ن ال�شفة، متثل��ت يف اعتق��ال االجهزة 
االمني��ة يف ال�شف��ة املحتل��ة) 4( �شحفي��ني وهم 
غ�ش��ان جناج��رة، ولي��د خال��د، م�شع��ب قفي�شة، 
قتيب��ة قا�ش��م، كما �شجل��ت )2( حال��ة ا�شتدعاء 
م��ن قب��ل االجه��زة االمني��ة لل�شحفي��ني قتيب��ة 
قا�شم وم�شعب قفي�ش��ة، واقتحام عدد)2( ملنزل 
اإك��رام اب��و عي�ش��ة، ومكت��ب غ�ش��ان  ال�شحافي��ة 

جناجرة .
يف ح��ني وثق��ت)6( ح��االت م�ش��ادرة كام��رات 
وهوات��ف نقال��ة وجه��از حا�ش��وب حمم��ول، اإىل 
ذلك احتج��زت عدد)3( كام��رات لطاب اعام 
ومنعت طالبتني وطالب اعام عدد)4( مرات من 

الت�شوير.
و فيما يلي تف�شيل الأهم االنتهاكات التي ر�شدتها 
وح��دة الر�شد واملتابع��ة يف تقريرها ل�شهر اأيار/ 

مايو2017:
اآالء  ال�شحافية  1/5/2017: االحت��ال مينع 
اب��و عاي�شة م��ن مدينة غزة، م��ن ال�شفر ال�شتام 

جائزة ال�شحافة العربية لعام 2016.
ع��اج  يف  مياط��ل  االحت��ال   :1/5/2017
اال�ش��ر ال�شحفي حممد القيق، رغ��م معاناته من 
اث��ار �شحية مثل ال��دوار وال�ش��داع امل�شتمر واالم 
يف املعدة وبحاجة الج��راء فحو�شات �شور ا�شعة 

مقطعية.
اال�شتئن��اف  يرف���س  االحت��ال   :2/5/2017
املق��دم �ش��د ا�شتم��رار اعتق��ال ال�شحف��ي اال�شر 
حمم��د القيق حتى انتهاء االج��راءات القانونية 

بحقه.
االحت��ال  ق��وات  منع��ت   :3/5/2017
االإ�شرائيل��ي، ال�شحفي��ني من االعت�ش��ام وتنظيم 
م�ش��رة لل�شحفي��ني يف الي��وم العامل��ي لل�شحاف��ة، 
ت�شامن��ا  اهلل،  رام  غ��رب  "عوف��ر"  �شج��ن  اأم��ام 
م��ع االأ�ش��رى امل�شربني ع��ن الطعام داخ��ل �شجون 
االحت��ال. و اأطلق��ت قناب��ل الغ��از، والر�شا���س 
املط��اط �ش��وب ال�شحفيني، الذين جتمه��روا اأمام 
ال�شجن، وه��ددت تلك القوات باإط��اق الر�شا�س 
احل��ي، يف ح��ال ا�شتم��روا بالتواج��د يف حمي��ط 

املكان دون وقوع ا�شابات.
ال�شحف��ي  يحتج��ز  االحت��ال   :3/5/2017
اأ�ش��رف النب��ايل ، بع��د قمعه��ا م�ش��رة ال�شحفيني 
اأم��ام �شجن عوف��ر غرب مدين��ة رام اهلل، وحتقق 

معه ل�شاعات قبل ان تفرج عنه.
ال�شحف��ي  يحتج��ز  االحت��ال   :3/5/2017
رامي عارية، بعد قمعه��ا م�شرة ال�شحفيني اأمام 
�شج��ن عوفر غ��رب مدين��ة رام اهلل، وحتقق معه 

ل�شاعات قبل ان تفرج عنه.
ويرف���س  يط��رد  االحت��ال   :4/5/2017
�شحف��ي  يحمل��ه  ال��ذي  العم��ل  اإذن  متدي��د 
النزيه��ة"  "غ��ر  تغطيت��ه  بحج��ة  هولن��دي 
االإ�شرائيل��ي.  االحت��ال  ل�شيا�ش��ة  وانتقادات��ه 
فل�ش��رت" يف  "درك  امل�شته��دف  ال�شحف��ي  ويعم��ل 
راب��ع �شحيفة هولندية من حي��ث التوزيع تدعى 
يف  ويعم��ل   "NRC Handelsblad"
الكي��ان االإ�شرائيل��ي كمرا�ش��ل �شحف��ي من��ذ عام 
2014، ون�شر يف يناير 2016 مقاال حتدث فيه 
عن معاناة مدينة اخلليل واالحتكاك اليومي بني 
ال�ش��كان الفل�شطينيني وامل�شتوطن��ني على خلفية 

انتفا�شة ال�شكاكني.
عمر  �شفية  ال�شحافي��ة  5/5/2017:اأ�شيب��ت 
ق��وار، 30 عام��ًا، وتعم��ل يف اإذاعة بلدن��ا املحلية 
يف  �شوتي��ة  بقنبل��ة  واأ�شيب��ت  حل��م،  بي��ت  يف 
البط��ن، ج��راء اط��اق ق��وات االحت��ال قناب��ل 
الغ��از امل�شيل��ة للدم��وع وقناب��ل ال�ش��وت جتاهه��ا 
خ��ال، خال تغطيتها م�شرة انطلقت ت�شامنا مع 
اال�ش��رى �شمال بيت حل��م ومت نقلها اإىل م�شت�شفى 

بيت جاال احلكومي لتلقي العاج .
احلفيظ  عب��د  ال�شحف��ي  5/5/2017:اأ�شي��ب 
اله�شلم��ون، ويعم��ل ل�شال��ح الوكال��ة االأوروبي��ة، 
واأ�شيب بقنبل��ة �شوتية يف قدمه الي�شرى، جراء 
اط��اق ق��وات االحت��ال قناب��ل الغ��از امل�شيل��ة 
للدم��وع وقناب��ل ال�ش��وت جتاهه خ��ال تغطيته 
م�ش��رة انطلق��ت ت�شامنا م��ع اال�ش��رى �شمال بيت 
حل��م ومت نقله اإىل م�شت�شف��ى بيت جاال احلكومي 

لتلقي العاج .

حم��د،  اإي��اد  ال�شحف��ي  5/5/2017:اأ�شي��ب 
ويعم��ل ل�شالح وكال��ة اال�شو�شيتدبر���س، واأ�شيب 
ب�شظاي��ا القناب��ل ال�شوتية ، ج��راء اطاق قوات 
االحت��ال قناب��ل الغ��از امل�شيل��ة للدم��وع وقنابل 
ال�ش��وت جتاهه ، خ��ال تغطيته م�ش��رة انطلقت 
ت�شامن��ا مع اال�شرى �شمال بيت حلم ومت نقله اإىل 

م�شت�شفى بيت جاال احلكومي لتلقي العاج .
اإي��اد  �شام��ر  ال�شحف��ي  5/5/2017:اأ�شي��ب 
حم��د، ويعم��ل ل�شالح وكال��ة بال ميدي��ا، واأ�شيب 
ب�شظاي��ا القنابل ال�شوتي��ة، ، جراء اطاق قوات 
االحت��ال قناب��ل الغ��از امل�شيل��ة للدم��وع وقنابل 
ال�ش��وت جتاهه خ��ال تغطيت��ه م�ش��رة انطلقت 
ت�شامن��ا مع اال�شرى �شمال بيت حلم ومت نقله اإىل 

م�شت�شفى بيت جاال احلكومي لتلقي العاج .
5/5/2017:اأ�شي��ب ال�شحف��ي مو�شى ال�شاعر، 
ويعم��ل ل�شالح وكالة االأنب��اء الفرن�شية، واأ�شيب 
ب�شظاي��ا القناب��ل ال�شوتية، ج��راء اطاق قوات 
االحت��ال قناب��ل الغ��از امل�شيل��ة للدم��وع وقنابل 
ال�ش��وت جتاهه خ��ال تغطيت��ه م�ش��رة انطلقت 
ت�شامن��ا مع اال�شرى �شمال بيت حلم ومت نقله اإىل 

م�شت�شفى بيت جاال احلكومي لتلقي العاج .
�شتي��ة  ن�ش��ال  ال�شحف��ي  اأ�شي��ب   :5/5/2017
م�ش��ور الوكال��ة ال�شينية بقنبلة غ��از يف الظهر،، 
جراء اطاق ق��وات االحتال قنب��ل الغاز ال�شام 
جتاه��ه،  باملط��اط  املغل��ف  املع��دين  والر�شا���س 
خ��ال تغطيت��ه م�ش��رة قري��ة كف��ر ق��دوم �شرق 

قلقيلية اال�شبوعية.
7/5/2017: ق��وات االحت��ال تقتح��م منزل 
ال�شحف��ي املقد�ش��ي �شعي��د عيا���س65 عام��ا ، يف 

يتواج��د  يك��ن  ومل  �شل��وان  ببل��دة  �شوي��ح  ح��ي 
املقا�ش��د  م�شت�شف��ى  دخول��ه  ب�شب��ب  باملن��زل 

اخلرية ب�شبب وعكة �شحية �شديدة املت به.
حمم��د  ال�شحف��ي  اال�ش��ر  نق��ل   :7/5/2017
القي��ق امل�شرب عن الطعام م��ن �شجن اوهليكدار" 

اىل �شجن ع�شقان.
يعتق��ل  اال�شرائيل��ي  االحت��ال   :8/5/2017
ال�شحف��ي املقد�ش��ي �شعي��د عيا���س65 عاما، بعد 
القد���س  يف  �شل��وان  بل��دة  يف  منزل��ه  حما�ش��رة 
املحتل��ة للمرة الثانية، وكان ق��د خرج من رحلة 
عاج م��ن م�شت�شفى املقا�ش��د اخلرية يف القد�س 
املحتلة قب��ل اعتقاله بيوم، ورف�ش��ت ال�شماح له 
باحلديث مع حماميه الأخباره باالأمر كما رف�شت 
اأن يتن��اول دوائه. ويعترب الزمي��ل �شعيد عيا�س 
م��ن قدام��ى ال�شحفي��ني الفل�شطيني��ني، ويعم��ل 
يف ترجم��ة وحتلي��ل اال�ش��دارات اال�شرائيلي��ة 
موؤ�ش�ش��ات  ع��دة  يف  وعم��ل   ، ال�شح��ف  خا�ش��ة 
الفل�شطين��ي  املرك��ز  يف  وحالي��ا   ، اعامي��ة 

للدرا�شات اال�شرائيلية )مدار( .
9/5/2017: االحت��ال يقتح��م منزل عائلة 
ال�شحف��ي حمم��د اأدي��ب احم��د القي��ق، يف دورا 
جن��وب اخللي��ل واأج��روا اأعم��ال تفتي���س وعبث 
عملي��ة  اأي  ع��ن  يبل��غ  اأن  دون  مبحتويات��ه، 

اعتقال..
9/5/2017: االحتال يفر�س على ال�شحفي 
حمم��د القي��ق غرامة مالي��ة ومنع عن��ه الزيارة 
ا�شراب��ه ع��ن  ب�شب��ب  �شهري��ن  مل��دة  والكانتين��ا 

الطعام بتاريخ4/5/2017.
9/5/2017: االحتال يفر�س على ال�شحفي 

هم��ام حنت�س غرام��ة مالية ومنع عن��ه الزيارة 
مل��دة �شهري��ن ب�شب��ب ا�شراب��ه ع��ن  والكانتين��ا 

الطعام بتاريخ4/5/2017.
ال�شحف��ي  مين��ع  االحت��ال   9/5/2017
اال�ش��ر املح��رر ع�ش��و االأمان��ة العام��ة لنقاب��ة 
حل�ش��ور  ال�شف��ر  م��ن  ن��زال،  عم��ر  ال�شحفي��ني 
موؤمت��ر  يف  الفل�شطيني��ني  ال�شحفي��ني  ومتثي��ل 
احت��اد ال�شحفي��ني االوروبي��ني، ال��ذي �شيعق��د 
زال  وال  بوخار�ش��ت،  الروماني��ة  العا�شم��ة  يف 
االحت��ال يفر���س احلظر م��ن ال�شف��ر واملنع من 
دخ��ول القد�س، لل�شحفي نّزال والذي افرج عنه 
من �شجون االحتال بعد 11 �شهرًا من االعتقال 

االداري دون تهمة او حماكمة عادلة .
ال�شحف��ي  و  النا�ش��ط  ا�شي��ب   :12/5/2017
مدي��ر �شفح��ة بي��ت فوري��ك ب�ش��ام ح��ج حممد، 
بر�شا�ش��ة مطاطي��ة يف الراأ�س عل��ى مدخل بيت 
فوري��ك �شرق نابل���س خال تغطيت��ه وم�شاركته 

يف م�شرة دعما لا�شرى.
االحت��ال  ق��وات  منع��ت   :12/5/2017
بي��ت  مدخ��ل  عل��ى  التواج��د  م��ن  ال�شحافي��ني 
فوري��ك �ش��رق نابل���س خ��ال تغطيته��م م�ش��رة 

دعما لا�شرى .
عم��اد  ال�شحف��ي  اإ�شاب��ة   :12/5/2017
خ��ال  الق��دم،  يف  مطاط��ي  بعي��ار  جباري��ن، 
تغطيت��ه للمواجه��ات املندلع��ة يف خرب��ة تق��وع 

االثرية �شرق مدينة بيت حلم.
االحت��ال  ق��وات  احتج��زت   :14/5/2017
ال�شحافي��ة مل��ى هاين غو�ش��ة، مرا�شل��ة موؤ�ش�شة 
اإيلي��ا لاإعام، وحققت معه��ا يف �شرطة عوز ملدة 

4 �شاع��ات قبل اأن تفرج عنها ، ب�شرط احلب�س 
املن��زيل ملدة 5 ايام، والتوقيع على كفالة بقيمة 

بال�شرط. االخال  مت  حال  يف  �شيقل   5000
االحت��ال  ق��وات  اعتقل��ت   :14/5/2017
الكات��ب والباح��ث ال�شيا�ش��ي يف �ش��وؤون الق�شية 
الفل�شطيني��ة، د. اأحم��د �شليم��ان قطام���س، 67 
عام��ًا؛ بع��د اقتح��ام منزل��ه يف مدين��ة الب��رة، 
واأج��روا اأعمال تفتي�س وعبث مبحتوياته، ي�شار 
اإىل اأن قطام���س اأم�شى يف �شجون االحتال اأكر 

من 12 عامًا؛ خال عدة اعتقاالت �شابقة. 
اال�ش��ر  ينق��ل  االحت��ال   :15/5/2017
ال�شحف��ي حمم��د القي��ق امل�شرب من��ذ 12 يوميا 

من عزل ع�شقان اىل عزل اوهليكيدار".
االحت��ال  ق��وات  احتج��زت   :16/5/2017
الوكال��ة  م�ش��ور  ا�شتي��ه  جعف��ر  ال�شحف��ي 
واعت��دت  �شاع��ات،  ث��اث  مل��دة  الفرن�شي��ة، 
علي��ه بال�ش��رب امل��ربح، خ��ال تغطيت��ه م�ش��رة 

ت�شامنية مع اال�شرى غرب نابل�س. 
االحت��ال  ق��وات  اعتقل��ت   :17/5/2017
اأحم��د ال�شف��دي مدي��ر موؤ�ش�شة اإيلي��اء لاإعام 
االحت��ال  ق��وات  اقتح��ام  بع��د  ال�شباب��ي، 
املوؤ�ش�ش��ة بحج��ة م�شاركت��ه يف اعت�ش��ام ت�شامنا 
مع اال�ش��رى، باعتق��ال مديرها اأحم��د ال�شفدي 
وحماكمت��ه، ومن ثم فر�س احلب�س املنزيل عليه 

واجباره على دفع غرامة مالية.
االنباء  وكال��ة  م�ش��ور  18/5/2017:ا�شاب��ة 
ا�شتي��ة35  حمم��د  جم��دي   ،)AP(االمريكي��ة
عام��ا، بر�شا�شتني م��ن نوع حي بال��ذراع وال�شدر 
ا�شرائيل��ي خ��ال تغطي��ة  م�شتوط��ن  قب��ل  م��ن 

مل�شرة للت�شامن مع اال�شرى يف بلدة حوارة.
اال�ش��ر  ينق��ل  االحت��ال   :18/5/2017
ال�شحف��ي حممد القيق اىل �شجن نفحة وتدهور 
حالت��ه ال�شحي��ة يف الي��وم 16 م��ن ا�شرابه عن 

الطعام ن�شرة ال�شراب الكرامة.
الكات��ب  يج��رب  االحت��ال   :17/5/2017
والروائي الفل�شطين��ي وليد الهوديل)50( عامًا 
بدف��ع غرامة مالي��ة، قبل اأن يت��م االفراج عنه 
من �شج��ون االحتال، بعد اعتقال��ه “اإداريًا” 4 

اأ�شهر، دون تهمة حمددة.
19/5/2017: اإ�شابة ال�شحافية امون ال�شيخ 
باالختن��اق  الي��وم(،  قن��اة )فل�شط��ني  مرا�شل��ة 
ال�شدي��د ج��راء اطاق ق��وات االحت��ال قنابل 
الغ��از ال�شام��ة وامل�شيل��ة للدم��وع عليه��ا، يف بيت 

فوريك �شرق نابل�س.
اإ�شاب��ة ال�شحفي جوده ناجح   :19/5/2017
الب��ث  م�ش��وؤول  عام��ًا   32 جنم��ة،  اأب��و  ج��ودة 
املبا�ش��ر، م��ن مدين��ة اخللي��ل، بحال��ة اختن��اق 
�شدي��د، خ��ال تواج��ده يف �شيارة الب��ث التابعة 
ل�شركة تران���س ميديا والتي اطلقها عليها جنود 
االحت��ال قناب��ل الغ��از ال�ش��ام وال�شوتي��ة مما 
القناب��ل  واخ��رتاق  نوافذه��ا  حتطي��م  اىل  ادى 
ال�شيارة واختناق اأبو جنمة، مما ا�شتدعى لنقله 

مل�شتو�شف بل�شم يف بيت فوريك �شرق نابل�س.
يف  الت�شوي��ر  طاق��م  19/5/2017:اإ�شاب��ة 
ف�شائي��ة )فل�شط��ني الي��وم(، بح��االت اختن��اق 
بع��د ا�شتهدافه��م للم��رة الثاني��ة من قب��ل قوات 
االحت��ال واط��اق قناب��ل الغ��از عليه��م خ��ال 
تواجده��م على مدخل بيت فوريك �شرق نابل�س، 
مم��ا ادى اىل ا�شاب��ة ال�شحافية ام��ون ال�شيخ، و 

مثنى الديك، وجودة اأبو جنمة مرة ثانية.

االحت��ال  ق��وات  اقتحم��ت   :25/5/2017
و�ش��ط  �شابق��ا"  "الن��ور  برن��ت"  "وي  مطبع��ة 
املطبع��ة،  بواب��ة  ودم��روا  اهلل،  رام  مدين��ة 
عل��ى  اال�شتي��اء  قب��ل  مبحتوياته��ا  وعبث��وا 
مع��دات بكلف��ة 70 األف �شيقل واأجه��زة حديثة 
تابع��ة له��ا، بدعوى طبعه��ا �شور �شه��داء و"مواد 
حتري�شي��ة" يذك��ر اأنه مت اقتحامه��ا قبل اربعة 
ا�شه��ر وتخريب واال�شتياء عل��ى معدات بقيمة 

. �شيقل  األف   581
حممد  املقد�شي  امل�شور  اإ�شابة   :31/5/2017
االعت��داء  ج��راء  بر�شو���س  ادكي��ك،  ق��اروط 
علي��ه م��ن قب��ل ق��وات االحت��ال اال�شرائيل��ي 
عن��د باب حط��ة احد اب��واب امل�شج��د االق�شى، 

ومتنعه من الت�شوير.
تف�شي��ل الأه��م انته��اكات االجه��زة االمني��ة يف 
ال�شف��ة املحتل��ة الت��ي ر�شدته��ا وح��دة الر�ش��د 
واملتابع��ة يف املكت��ب االإعام��ي احلكوم��ي ل�شه��ر 

ايار/ مايو2017
بال�شفة  الوقائي  8/5/2017: اجه��زة االمن 
اب��و عي�ش��ة،  اك��رام  تقتح��م من��زل ال�شحفي��ة 
م��ن بل��دة بي��ت وزن ق�ش��اء حمافظ��ة نابل���س ، 
وانت�ش��روا يف املن��زل وفت�ش��وه بدق��ة ، و�ش��ادروا 
جه��از احلا�ش��وب املحم��ول التاب��ع له��ا وجهازين 

هواتف نقالة .
يف  امني��ة  عنا�ش��ر  14/5/2017:احتج��زت 
مق��ر الرئا�شة املقاطع��ة طالبت��ني �شحافة، ومت 
اط��اق �شراحه��م بع��د توقي��ع عل��ي كفال��ة او 
�شم��ان ان ال يتواج��دا يف امل��كان او الت�شوير به، 
و�ش��ادروا كامراتهم خ��ال تغطيتهم منع اهايل 
ا�ش��رى م�شربي��ني ع��ن الطع��ام ل��دى حماوالتهم 
للدخ��ول اىل مق��ر الرئا�ش��ة م��ن جه��ة �شري��ح 
الراحل يا�شر عرفات حيث جرى االعتداء على 

االهايل وال�شحفيني.
اهلل  رام  مباح��ث  14/5/2017:احتج��زت 
ومت��ت  زي��ت  ب��ر  جامع��ة  م��ن  طال��ب  كام��را 
م�شادرتها، خ��ال اعت�شام لاه��ايل امام �شريح 
اب��و عمار حي��ث مت اعتق��ال الكام��رات 4 مرات 
متتالي��ة عل��ى ذم��ة التحقي��ق بتهم��ة ا�شتخدام 

فا�س الكامرات
جه��از  م��ن  عنا�ش��ر  اعتقل��ت   :16/5/2017
الوقائ��ي ال�شحف��ي غ�ش��ان جناجرة ، م��ن �شكان 
بل��دة نحال��ني يف بي��ت حل��م، بع��د اقتح��ام مكان 

عمله ونقله جلهة جمهولة.
يف  املخاب��رات  جه��از  اعتق��ل   :28/5/2017
�شلفي��ت ال�شحفي اال�ش��ر املح��رر والكاتب وليد 
خال��د، املدي��ر ال�شاب��ق ملكت��ب جري��دة فل�شطني 
بال�شف��ة، وه��و ا�ش��ر حم��رر ام�ش��ى 15 عاما يف 
�شج��ون االحت��ال واعتق��ل عدة م��رات من قبل 

اجهزة ال�شلطة.
29/5/2017: اعتق��ل جه��از االأم��ن الوقائي 
بع��د  قا�ش��م  قتيب��ة  ال�شحف��ي  حل��م  بي��ت  يف 
ا�شتدعائ��ه للمقابل��ة، وه��و ا�ش��ر حم��رر ام�شى 
�شج��ون  يف  متفرق��ة  اع��وام  اربع��ة  يق��ارب  م��ا 
االحتال، كما تعر�س لاعتقال من قبل اجهزة 
ال�شلط��ة ع��دة مرات �شابق��ة على خلفي��ة عمله 

ال�شحفي.
جه��از  م��ن  عنا�ش��ر  اعتقل��ت   :30/5/2017
االم��ن الوقائ��ي ال�شحف��ي م�شع��ب قفي�شة عقب 
ا�شتدعائ��ه للمقابل��ة، ويعم��ل حم��ررا يف اذاعة 

باخلليل. "علم" املحلية 

اإلعالم الحكومي: )74( انتهاكًا بحق الصحفيين في "مايو" المنصرم
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غزة- الراأي
ن��ت االأجه��زة االأمني��ة يف وزارة الداخلي��ة واالأمن  اأَمّ
الوطني بدء اختب��ارات الثانوية العامة لهذا العام، ، 
وذلك عرب خطة متكاملة و�شعتها الوزارة ل�شمان �شر 

عملية االختبارات باأف�شل �شورة.
ومن��ذ �شاعات ال�شباح الباك��ر انت�شرت كافة االأجهزة 
املخت�شة واالإدارات يف جميع جلان االمتحانات البالغ 

عددها 153 قاعة امتحان على م�شتوى قطاع غزة.
يف ح��ني رافق��ت اأجه��زة ال�شرط��ة عملية نق��ل اأوراق 
االختبارات من مقر وزارة الرتبية والتعليم وتوزيعها 

على كافة مديريات التعليم يف املحافظات.

تأمين شامل
وتع��د مهمة تاأمني االمتحان��ات وجلانها مهمة وطنية 

�شيادية، تهدف وزارة الداخلية من خالها وبالتن�شيق 
م��ع وزارة الرتبي��ة والتعليم توفر االأج��واء الهادئة 
اللج��ان وخارجه��ا  تل��ك  للط��اب داخ��ل  واملنا�شب��ة 
ومن��ع حاالت الغ���س والتع��دي عليها وعل��ى املدر�شني 

ومندوبي التعليم.
ب��دوره ق��ال املتح��دث با�ش��م وزارة الداخلي��ة اأ. اإياد 
الب��زم اإن ال��وزارة اتخ��ذت كافة االإج��راءات وهياأت 
كاف��ة الظ��روف لعق��د االمتحان��ات، مع��ربًا ع��ن اأمله 

باجتياز الطلبة اختباراتهم بنجاح.
ج��دول  �شاب��ق  وق��ت  يف  الداخلي��ة  وزارة  وت�شلم��ت 
االمتحان��ات وعدده اللج��ان واأماكنه��ا، وذلك ل�شمان 
توفر عملية تاأمني �شاملة "داخلية وخارجية" لتلك 
اللجان ع��رب خطة متكاملة مب�شارك��ة كافة االأجهزة 

واالإدارات املخت�شة بالوزارة.

إجراءات مسبقة
وبح�ش��ب اأم��ر عمليات �شادر ع��ن العملي��ات املركزية 
بالداخلية ب��داأت الوزارة ا�شتعداداته��ا قبل �شهر من 
ب��دء االمتحان��ات، حيث مت من��ع اإقام��ة احلفات يف 

ال�شوارع واالأماكن العامة منذ مطلع �شهر مايو.
بدوره��ا تقوم ال�شرطة يف كل ع��ام على تاأمني اللجان 
ب�ش��كل دوري حي��ث مت و�ش��ع خط��ة منا�شب��ة ت�شم��ن 
التن�شي��ق  الكامل وتوزيع امله��ام واالأدوار على اإدارات 
وحمافظ��ات ال�شرطة حيث ي�شتمر تاأمني تلك اللجان 

على مدار 24 �شاعة حتى انتهاء االمتحانات.
ويق��ع على عات��ق �شرطة احلرا�ش��ات تاأمني مديريات 
الرتبي��ة والتعلي��م يف املحافظ��ات ومن��ع اأي �شخ���س 
من الدخ��ول اإال بتعليمات من ال��وزارة نف�شها وتعزيز 
اللج��ان باالأف��راد، بينما تقوم ال�شرط��ة الن�شائية يف 

تاأم��ني االمتحانات يف اللج��ان اخلا�شة بالطالبات من 
خ��ال �شب��ط االأمن وتوف��ر الهدوء له��ن والتاأكد من 

هوية الطالبات املنقبات.
وتعم��ل  �شرط��ة امل��رور عل��ى ت�شهي��ل حرك��ة امل��رور 
عل��ى املفرتق��ات وال�ش��وارع الرئي�ش��ة، ومراقبة عدم 
ا�شتخ��دام الباع��ة املتجول��ني ملك��ربات ال�ش��وت لعدم 
اإزع��اج الطلب��ة، كما يت��م تاأمني مداخ��ل املدار�س ملنع 
االزدح��ام والت�شوي���س عل��ى الطلب��ة داخ��ل قاع��ات 

االمتحانات.
وتتواج��د اأطق��م الدف��اع امل��دين واخلدم��ات الطبية 
الع�شكري��ة عل��ى جهوزي��ة تام��ة بالق��رب م��ن جل��ان 

االمتحانات يف حال حدوث اأي طارئ.
وطالب��ًة  طالًب��ا   28814 م��ن  اأك��ر  ويتق��دم  ه��ذا 
كاف��ة  الع��ام يف  ه��ذا  العام��ة  الثانوي��ة  الختب��ارات 

حمافظات قطاع غزة.

 يف ح��ني ت�شم��ع اأ�ش��وات االأطف��ال وه��م 
وابتهاج��ا  فرح��ا  باأ�شواته��م  ي�شدح��ون 
داخل��ه  يجل���س  ت��وك  ت��وك  بركوبه��م 
الع�ش��رات م��ن ال�شغ��ار بكاف��ة اأعمارهم، 
ويرافقهم قرع طبلة ي�شفقون لها بحرارة 
ويعلنون من خالها اأن هذا ال�شعب يرغب 

باحلرية والعي�س باأمان.
اأك��ر م��ا ينغ���س عل��ى الكث��ر م��ن  لك��ن 
املواطن��ني، ه��و انت�ش��ار االألع��اب الناري��ة 
والت��ي  االأطف��ال،  اأي��دي  يف  واملفرقع��ات 
اللي��ايل  يف  االإزع��اج  م��ن  حال��ة  ت�ش��كل 
اأح��ر  عل��ى  ينتظرونه��ا  الت��ي  املب��اركات 
م��ن اجلم��ر م��ن ع��ام اإىل اآخ��ر، يف ح��ني 
ي�شع��ر االأطف��ال بال�شعادة عن��د اإطاقها 
وخطره��ا  اأ�شراره��ا  تنا�ش��ي  ويحاول��ون 

على �شحتهم.

تسلية وضجيج ولكن؟
ه��و  ال��ذي  بغ��زة  ال�شاط��ئ  مع�شك��ر  ويف 

اأ�شب��ه بعلبة �شردين ب�شبب تقارب املنازل 
وتا�شقه��ا ببع�شه��ا البع�س، يع��رب الكثر 
من املواطنني عن غ�شبه��م ال�شديد جّراء 
انت�ش��ار هذه الظاهرة يف رم�شان واالأعياد 

والتي و�شفوها باأنها غر الئقة.
ويق��ول ال�شاب الع�شرين��ي خالد �شعيد يف 
حدي��ث لل��راأي:" اإن��ه ي�شع��ر باال�شتي��اء 
جراء اإط��اق االأطف��ال للمفرقعات التي 
اإىل  الطرق��ات،  يف  للماري��ن  اأذى  ت�شب��ب 
جانب ال�شوت العايل وال�شجيج وال�شخب 
ب�شبب ال�شوت الع��ايل الزائد خال اللهو 
واللع��ب"، مو�شح��ا يف ال�شي��اق ذات��ه اأن��ه 
م��ن ح��ق االأطف��ال اأن ي�شع��روا بالفرحة 
والبهج��ة ولك��ن اأن تك��ون مظاه��ر الفرح 

خالية من ال�شرر واالأذى.
فبع���س  فق��ط،  هن��ا  االأم��ر  يتوق��ف  وال 
املفرقع��ات  تل��ك  م��ن  جعل��وا  ال�شبي��ة 
ت�شلي��ة له��م يرمونها ب��ني اأقدام امل��ارة اأو 
ب��ني االأزقة وقرب املن��ازل، فتحدث ذعرًا 
كب��را ب��ني �شف��وف املواطنني خا�ش��ة اأن 

�شوت املفرقعات كدوي القنبلة.
ويتعم��د الكث��ر م��ن االأطف��ال اإىل الله��و 
بتل��ك االألعاب واملفرقع��ات اأمام امل�شاجد، 
ال �شيما اأثناء اأداء امل�شّلني ل�شاة الع�شاء 
وعل��ى  االأزق��ة  ب��ني  واأي�ش��ا  والرتاوي��ح، 
اأب��واب املن��ازل وق��رب النواف��ذ اخلا�ش��ة 

باجلران.
وي�شتمر هذا امل�شل�شل املوؤرق من ا�شتخدام 
ال�شاع��ة  حت��ى  وال�شجي��ج  املفرقع��ات 
احلادي��ة ع�ش��رة م�ش��اء اأو عن��د منت�شف 
الليل، حي��ث يجهل الطفل اأث��اره ال�شيئة 

وكل مايهتم له هو اللعب واللهو.
وتتمث��ل االآث��ار ال�شيئ��ة للمفرقع��ات يف 
ا�شتن�ش��اق ال�شم��وم التي ت�ش��در منها وهو 
اأمر م�شر بال�شحة، باالإ�شافة اىل ال�شرر 
ال��ذي حتدث��ه يف االأذن وال�شم��ع ب�شب��ب 
ال�شجي��ج، كما اأنه��ا تّعود عل��ى اال�شتهتار 
مب�شاع��ر االآخرين وتعرب عن عقدة نق�س 

لدى من ي�شتخدمها.
تل��ك  زي��ادة  يف  االأ�شب��اب  اأه��م  ولع��ل 

الظاه��رة ه��و اأن كث��ر من االأه��ل يعطون 
املفرقع��ات   ل�ش��راء   الأوالده��م  النق��ود 
يح��ذرون  وال  يتابعونه��م  وال  اخلط��رة، 
من خماطر ا�شتعماله��ا، اإ�شافة اىل ج�شع 

بع�س التجار لتحقيق املكا�شب املادية.

تصنيع محلي
الفل�شطيني��ة  ال�شرط��ة  با�ش��م  الناط��ق 
املق��دم اأمين البطنيج��ي، اأكد اأن ال�شرطة 
لديه��ا خط��ة متكامل��ة للح��د م��ن اإدخال 
الكمي��ات  واأن  غ��زة،  لقط��اع  املفرقع��ات 
املوج��ودة بغ��زة قليل��ة ج��دا، با�شتثن��اء 
االأف��راح  يف  امل�شتخدم��ة  امل��واد  بع���س 
واملنا�شب��ات والت��ي ال ت�ش��كل خط��را على 

�شحة واأراوح املواطنني.
خا���س  حدي��ث  يف  البطنيج��ي  وق��ال 
م��ن  قليل��ة  كمي��ات  �شادرن��ا  لل��راأي:" 
املفرقع��ات واالألعاب الناري��ة قبل حلول 
من��ه،  االأوىل  االأي��ام  ويف  رم�ش��ان  �شه��ر 

وج��اري القب���س على م�شنعي ه��ذه املواد 
للنياب��ة  وتقدميه��م  به��ا  واملتاجري��ن 

العامة.
وبالرغم من املح��اوالت الكثرة لل�شرطة 
بغ��زة ملن��ع اإدخال تلك املفرقع��ات اإال اأنه 
يتم ت�شنيعها حمليا وهو ما يعترب من اأهم 
العراقيل الت��ي تواجه عمل ال�شرطة، يف 
وقت يقوم به العديد من التجار ببيعها يف 
متاجره��م �شعيا منهم جلن��ي االأرباح على 

ح�شاب حياة النا�س وراحتهم .
ووفق ما ذكره يف حديثه فاإن ت�شنيع تلك 
املواد �شهل جدا وخا�شة داخل البيوت يف 
غزة، معربا ع��ن اأمله يف اأن تقدم النيابة 
العامة على اإن��زال اأق�شى العقوبات بحق 
التجار وامل�شنعني لتلك االألعاب اخلطرة.

وي�شتخ��دم الكث��ر م��ن االأطف��ال االألعاب 
الناري��ة واملفرقع��ات، خا�ش��ة خال �شهر 
رم�ش��ان املب��ارك تعب��رًا ع��ن ابتهاجه��م 
وا�شتقبالهم ل��ه، ويتم احل�شول عليها عن 

طريق املتاجرين بها.

المفرقعات.. آفة عصية على االجتثاث في رمضان
غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي

وجب��ة  تن��اول  م��ن  ينته��وا  اأن  م��ا 
االإفط��ار عق��ب اأذان كل مغ��رب م��ن 
اأي��ام �شه��ر رم�ش��ان املب��ارك، حت��ى 
يت�شابق املئات من االأطفال قا�شدين 
ال�ش��وارع الت��ي تزدح��م بال�شغار يف 

مث��ل اأعماره��م الإط��اق املفرقع��ات 
يرافقه��ا االأ�ش��وات العالي��ة ج��راء 
فرحته��م  بذل��ك  معلن��ني  اإ�شعاله��ا، 
وبهجتهم ا�شتقب��اال لل�شهر الف�شيل.  
ال��ذي  ذل��ك  وجمي��ل  رائ��ع  م�شه��د 
فهن��ا  برباءته��م،  االأطف��ال  يظه��ر 

جتد بائع الع�ش��ر واملثلجات، وعلى 
هذه الزاوية يجل���س بائع االأطعمة 
اخلفيف��ة وبجانب��ه �شي��ارة �شغ��رة 
واأ�ش��كال  باأل��وان خمتلف��ة  م�شيئ��ة 
لركوبه��ا  الطف��ل  جت��ذب  متع��ددة 

مقابل �شيكل واحد فقط،.

صور / األجهزة األمنية ُتؤمن اختبارات الثانوية العامة
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
قري��ة قالوني��ا تقع اإىل ال�شم��ال الغربي من مدين��ة القد�س املحتلة، 

وتبعد عنها حوايل 7 كم، ويبلغ متو�شط ارتفاعها 650 م. 
وتق��وم القري��ة على بقعة )مو�ش��ه( الكنعانية وتعن��ي خروج، وتعد 
قالونيا حتريف لكلمة )كولونيا( الاتينية ومعناها م�شتعمرة، بلغت 
م�شاحة اأرا�شيه��ا 4844 دومنا، وحتيط بها اأرا�شي قرى دير يا�شني، 

بيت اك�شا، لفتا، عني كارم، الق�شطل، بيت نقوبا، وبيت �شوريك.

 
قدر عدد �شكانه��ا عام 1922 حوايل)549( ن�شمة، ويف عام 1945 
ح��وايل )910( ن�شمة، وتعترب القرية ذات موقع اأثري يحتوي على 
انقا�س بناء معق��ود، وحتيط بالقرية من ال�شمال)خربة بيت مزة( 
وبه��ا اآثار حمل��ة، ومغر منق��ورة يف ال�شخر، وبجواره��ا )خربة بيت 

طلمة( وت�شم اآثار واأنقا�س.
 قام��ت املنظم��ات ال�شهيوني��ة امل�شلحة به��دم القرية وت�شري��د اأهلها 
البال��غ عددهم ع��ام 1948 ح��وايل )1056( ن�شم��ة، وكان ذلك يف 

و�ش��م   ،1948.4.12
ال�شهاين��ة بع���س اأرا�ش��ي 

م�شتعمرت��ي  اإىل  القري��ة 
عيلي��ت(  و)موت�ش��ا  )موت�ش��ا(، 

اأقيم��ت  وق��د  القري��ة،  بجان��ب  املقامت��ان 
م�شتعم��رة موت�ش��ا يف الق��رن 19، وق��د دمرت 
والفل�شطيني��ني  �شكانه��ا  ب��ني  القت��ال  اأثن��اء 
ع��ام 1929، فاأعي��د بناوؤه��ا و�شمي��ت "موت�شا 
حتتيت" اأي موت�شا التحتا، وذلك عام 1930.

 ويف ع��ام 1933 اأقيم��ت "موت�ش��ا علي��ت"، وقد 
هج��رت امل�شتعمرت��ان اأثن��اء ح��رب 1948، ثم 

اأعيد تاأهيلها، ويف عام 1956 اأقاموا على اأرا�شي 
القرية م�شتعمرة )مف�شرت برو�شامي(.

يف  القري��ة  ه��ذه  م��ن  الاجئ��ني  جمم��وع  ويبل��غ   
ع��ام 1998 ح��وايل )6483( ن�شم��ة، بع��د اإن�شاء 

"مف�شرت يرو�شاالمي" عام 1956، ثم �شمها الحقًا 
ت�شي��ون"  "مع��وز  م�شتعم��رة  اإىل 
وهم��ا   ،1951 ع��ام  �شي��دت  الت��ي 
مع��ًا ت�ش��كان �شاحي��ة يف القد���س 

ت�شمى"مف�شرت ت�شيون".
مل يع��د قائما �شوى بع���س املنازل يف 

الق�ش��م اجلنوب��ي الغرب��ي م��ن املوق��ع 
بالق��رب من املق��ربة، ولهذه املن��ازل اأب��واب ونوافذ مقنط��رة، وتقيم 

اليوم عائلة يهودية يف اأحد هذه املنازل. 
ويتبع��ر يف اأرجاء املوقع ركام احلجارة واأجزاء من �شقوف االأ�شمنت 
املتداعي��ة واأطر النوافذ احلديدية، وال ي��زال كني�س قدمي �شيد يف 

�شنة 1871 قائما وله اأبواب ونوافذ مقنطرة. 
وحت��رق كل ع��ام االأع�ش��اب الربي��ة الت��ي تنم��و يف املوق��ع، تنظيف��ا 
مل�ش��ارف امل�شتعمرة القريبة، وق��د مت احلفاظ على م�شاطب القرية، 
وينب��ت فيها اليوم ويف اأ�شافل املنحدرات �شجر اللوز والتني والزيتون 

اإىل جانب نبات ال�شبار.

قالونيا قضاء القدس

غزة- الراأي
اأ�شاد املكتب االعامي احلكومي باأداء املوؤ�ش�شات احلكومية لت�شهيل 
�ش��ر امتحان��ات الثانوي��ة العامة، متمني��ا التوفيق للطلب��ة الذين 
يتقدمون لامتحانات اليوم وعددهم 72015 األف طالب وطالبة 
وفق النظام اجلديد )اجناز(، منهم 28814 طالبا يف قطاع غزة .
واأك��د املكتب اأن كافة الوزارات وعلى راأ�شها وزارة الرتبية والتعليم 
العايل بذلت جهودا كبرة خال الفرتة ال�شابقة وا�شتعدت ب�شكل 
الئق لت�شهيل �شر مراحل االمتحانات وتخفيف حالة التوتر لدى 

الطلبة.
واأو�ش��ح املكت��ب ان وزارة الرتبي��ة والتعليم اأعدت خط��ة متكاملة 
لعق��د االمتحانات التي ت�شتمر لثاث��ة ا�شابيع وتهيئة مئات جلان 
االختب��ار وع�ش��رات مراك��ز الت�شحي��ح واملراجعة و�ش��وال الإعان 

النتائج.
قاع��ات  بتاأم��ني  الوطن��ي  واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  تق��وم  كم��ا 
االمتحان��ات و�شيارات نق��ل االختبارات ومراك��ز الت�شحيح وتعمل 
لتوف��ر االأج��واء املنا�شب��ة للطلبة، ع��رب منع احلف��ات العامة يف 
ال�ش��وارع .  واأ�ش��ار املكت��ب اىل دور وزارة ال�شح��ة بتواج��د جل��ان 
ا�شت�ش��ارة وتق��دمي خدم��ات �شحي��ة واإ�شعافي��ه يف مراك��ز تقدمي 
الت��ي  الطلب��ة  ل��دى  التوت��ر  م��ن حال��ة  للتخفي��ف  االمتحان��ات، 

ت�شاحبهم خال االختبارات.
وحي��ا املكت��ب دور و�شائل االع��ام يف نقل ومواكبة ه��ذه املنا�شبة 
ال�شنوي��ة املهم��ة، داعي��ا اياه��ا لت�شلي��ط ال�ش��وء عل��ى اجله��ود 
احلكومية املختلفة ل�شمان اجن��اح االمتحانات وخروجها باأف�شل 

�شورة.

غزة- الراأي
توافقت وزارت��ي ال�شحة واالأوقاف 
عل��ى  اخلمي���س،  الي��وم  بغ��زة، 
مبجم��ع  اأر���س  قطع��ة  تخ�شي���س 
اأب��و خ�ش��رة ل�شال��ح ان�ش��اء مرك��ز 

متخ�ش�س خلدمة مر�شى الكلى.
وق��ال رئي�س القط��اع ال�شحي با�شم 
نعي��م، خ��ال كلم��ة ل��ه باالجتماع 
ال��ذي عق��د يف مق��ر وزارة االأوقاف 
بغ��زة، اإن��ه وخ��ال جول��ة نظمه��ا 
للم�شت�شفي��ات تب��ني حج��م املعان��اة 
الغ�شي��ل  مر�ش��ى  يتكبده��ا  الت��ي 
امل�شاف��ات  بع��د  ب�شب��ب  الكل��وي 

والتكاليف املادية عليهم.
و�شم��ن  وزارت��ه  اأن  نعي��م  واأو�ش��ح 
�شيا�شتها الهادفة لتح�شني اخلدمات 
ال�شحية ل�شالح للمواطنني وبدافع 
الت�شهيل على املر�ش��ى، تو�شلت اإىل 
عل��ى  ي�شه��ل  مق��ر  ايج��اد  �ش��رورة 
والذي��ن  الكل��وي  الغ�شي��ل  مر���س 
يتكب��دون الكث��ر من املعان��اة جراء 

مر�شهم، الو�شول ال�شريع اليه".
اأن  ال�شح��ي  القط��اع  رئي���س  وب��ني 
متخ�ش���س  مرك��ز  ان�ش��اء  م�ش��روع 
عل��ى  يتوق��ف  ل��ن  الكل��ى  ملر�ش��ى 
اخلدم��ات املعت��ادة املقدم��ة ملر�شى 

الف�ش��ل الكلوي على �شعي��د الغ�شيل 
م�شتقب��ًا  �شيتط��ور  ب��ل  الكل��وي، 
لزراع��ة  الوطن��ي  املرك��ز  الإن�ش��اء 

الكلى.
قط��اع  رئي���س  اأك��د  جانب��ه،  م��ن 
االأوق��اف كمال اأبو ع��ون اأن وزارته 
الت�شهي��ات  كل  بتق��دمي  معني��ة 
املراك��ز  الإن�ش��اء  ال�شح��ة  ل��وزارة 
الطبي��ة والت��ي م��ن �شاأنه��ا تق��دمي 
للمر�ش��ى  الطبي��ة  اخلدم��ات 
وفق��ًا  املوقوف��ة  االأرا�ش��ي  عل��ى 
ملب��ادئ ال�شريع��ة وحلج��ة الوق��ف 

االإ�شامية.
وب��ني اأبو عون اأن اأر���س اأبو خ�شرة 
الإقام��ة  االأ�شا���س  يف  وقفه��ا  مت 
اخلدم��ات  تق��دم  الت��ي  املق��رات 
وزارة  داعي��ًا  اخلري��ة،  ال�شحي��ة 
املخطط��ات  لتق��دمي  ال�شح��ة 
املن��وي  للم�شاري��ع  واخلرائ��ط 
تنفيذها بهدف تخ�شي�س االأرا�شي 

الازمة لها.
وتوافق الطرفان على ت�شكيل جلنة 
فني��ة لدرا�ش��ة امل�شاح��ات الازم��ة 
الكل��ى  خدم��ات  مرك��ز  الإن�ش��اء 
والتباح��ث يف اخلرائ��ط واخلط��ط 

املو�شوعة يف ذات ال�شاأن.

"اإلعالم" تشيد بدور المؤسسات الحكومية لتسهيل امتحانات التوجيهي

غزة- الراأي
يف  البيئ��ي  املخت��رب  م�شئ��ول  ق��ال 
عطي��ة  البيئ��ة،  ج��ودة  �شلط��ة 
الرب���س، "اإن ن�شب��ة التل��وث مبي��اه 
بح��ر  �شاط��ئ  ط��ول  عل��ى  البح��ر 
قط��اع غ��زة ارتفع��ت ب�ش��كل كب��ر 
ه��ذا الع��ام ب�شب��ب احل�ش��ار ونق�س 
الوقود والكهرباء الازمة لت�شغيل 
ال�ش��رف  مي��اه  معاجل��ة  حمط��ات 

ال�شحي".
واأك��د الرب�س، "لل��راأي"، اأن �شلطته 
اأخذت عينات من مياه ال�شاطئ منذ 
بداي��ة �شهر مايو املن�شرم من �شمال 
القطاع حتى جنوبه ومت حتليلها يف 
خمت��ربات البيئ��ة ووزارة ال�شحة، 
وتب��ني اأن قط��اع كب��ر م��ن �شاط��ئ 
قطاع غ��زة غر �شاحل��ة لل�شباحة 

ب�شبب تلوثها ال�شديد.
ي�شتقب��ل  غ��زة  بح��ر  اأن  واأو�ش��ح، 
يومي��ًا ما يزيد عن 110 األف مرت3 
م��ن املي��اه العادم��ة الغ��ر معاجل��ة 
التي يتم ت�شريفها من خال نقاط 
ط��ول  عل��ى  املنت�ش��رة  الت�شري��ف 

ال�شاطئ.
واأ�ش��اف الرب���س، "اإن بح��ر مدينة 
ب�شب��ب  لل�شباح��ة  ي�شل��ح  ال  غ��زة 
ملناط��ق  اإ�شاف��ة  الكب��ر،  التل��وث 

اأخرى �شم��ال وو�شط وجنوب قطاع 
منطق��ة  اأن  اإىل  م�ش��رًا  غ��زة"، 
خانيون���س واأق�ش��ى �شم��ال القطاع 
ه��ي املناطق االأق��ل تلوًث��ا، وي�شمح 

بال�شباحة فيها.
نتائ��ج  عل��ى  وبن��اء  اأن��ه  واأك��د 
امليكروبيولوج��ي  تقيي��م الفح���س 
والتفتي���س ال�شحي لتحديد درجة 
اخلط��ورة، فقد مت ا�ش��دار خرائط 
واالإجنليزي��ة  العربي��ة  باللغ��ة 
تو�ش��ح للم�شطاف��ني اأماك��ن التلوث 

على �شاطئ البحر.
وي�ش��ار اإىل اأن��ه ق��د نف��ذت �شلط��ة 
ج��ودة البيئة وبالتع��اون مع وزارة 
ال�شرط��ة  ومب�شاع��دة  ال�شح��ة 
له��ذا  االأوىل  ال��دورة  البحري��ة 
الع��ام م��ن برنام��ج مراقب��ة جودة 
مياه �شواطئ اال�شتحمام على طول 
�شاح��ل بح��ر قط��اع غ��زة، وذل��ك 
املوا�شف��ة  وق��رار  الأح��كام  وفق��ًا 
�شواط��ئ  ملي��اه  الفل�شطيني��ة 

اال�شتحمام.
ويعت��رب �شاط��ئ بح��ر القط��اع ه��و 
املتنف�س الوحيد للمواطنني، جراء 
انقطاع التي��ار الكهربائي واحل�شار 
املفرو�س عليه��م ومنعهم من ال�شفر 

للخارج.

البرش: بحر غزة تلوث من مياه الصرف الصحي غير المعالجة

الصحة واألوقاف تخصصان أرض إلنشاء مركز لمرضى الكلى بغزة
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غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
يف مدينة غزة؛ تلك البقعة املحا�شرة 
فق��رة  عائ��ات  هن��اك  االأر���س،  م��ن 
املهرتئ��ة  اجل��دران  �ش��وى  ي�شرته��ا  ال 
واالآيل��ة لل�شق��وط، اأطف��ال ماب�شه��م 
اإىل  تفتق��د  بائ�ش��ة  وحي��اة  بالي��ة، 
اأدنى مقوم��ات احلياة، ينتظرون بفارغ 
جوعه��م  ت�ش��د  طع��ام  وجب��ة  ال�ش��رب 
و�شيامه��م خ��ال �شهر رم�ش��ان املبارك 
بعدما �شاقت به��م ال�شبل لتوفر لقمة 

العي�س اليومية.
يف  كان��ت  ال�ش��ربة"  �شم��ال  "تكي��ة 
الت��ي  املوؤ�ش�ش��ات واجلمعي��ات  مقدم��ة 
الفق��رة  للعائ��ات  الوجب��ات  تق��دم 
واملع��وزة بقط��اع غ��زة، حي��ث اأن�ش��اأت 
ع��ام 2016 وتهدف لتوف��ر الوجبات 
الرم�شاني��ة الد�شمة ب�شكل يومّي لتلك 
االأ�ش��ر لوج��ه اهلل تع��اىل بدع��م م��ن 

فاعلي اخلر بغزة وخارجها.
وت�شتفي��د من تل��ك الوجب��ات اليومية 

م��ا يق��ارب 115 عائلة فق��دت قدرتها 
على توف��ر االإفط��ار الأطفالها يف ذلك 
اإع��داد  يت��م  حي��ث  الف�شي��ل،  ال�شه��ر 
وجبات مميزة وب�شكل جديد لتوزيعها 
على تلك االأ�شر املحتاجة، وذلك للعام 

الثاين على التوايل.

تخفيف األعباء 
وي�شع��ر الكث��ر م��ن اأرباب تل��ك االأ�شر 
بالفرحة وال�شعادة كون تلك الوجبات 
تخف��ف عنه��م كث��را، حي��ث متنحه��م 
الفر�ش��ة الكب��رة لتوف��ر احتياجات 
�شرورية اأخرى الأطفالهم وعائاتهم، 
خا�شة يف ظل االأزمات التي يعاين منها 
املواط��ن الفل�شطين��ي يف غ��زة ب�شب��ب 
احل�ش��ار والت�شييق وقل��ة فر�س العمل 

وارتفاع معدل البطالة.
وتوؤك��د اأم حمم��د وه��ي �شي��دة حت�شل 
عل��ى وجب��ة االإفط��ار م��ن التكي��ة باأن 

اأطفاله��ا ال�شغ��ار ي�شتقبل��ون الوجب��ة 
اليومي��ة مبزيد م��ن الف��رح وال�شعادة، 
فن��ادرا م��ا يح�شل��ون على طع��ام لذيذ 
ي�شته��ون روؤيت��ه اأو تذوق طعم��ه و�شم 
رائحت��ه التي يفتقدها ه��وؤالء يف كثر 

من االأحيان ب�شبب الظروف القاهرة.
ف��وزي  اأب��و  املواط��ن  ي�شع��ر  ح��ني  يف 
بال�ش��رور كون الوجب��ة اليومية والتي 
يتلقاه��ا من تكي��ة �شم��ال ال�شربة، هي 
مبثابة تخفيف لاأعباء عليه، مو�شحا 
اأن ه��ذا �شيكف��ي عائلت��ه املكون��ة م��ن 
ت�شعة اأفراد يف ظل الظروف الع�شيبة 
التي متر بها الكثر من العائات بغزة.
وتوفر "تكية �شمال ال�شربة" الوجبات 
الرم�شاني��ة للكث��ر من العائ��ات التي 
فقدت معيلها اأو يعي�شون حياة قا�شية، 
العم��ل  ع��ن  عاط��ل  االأ�ش��رة  رب  اأو 
وعائ��ات لي�س لديها ما ي�شاعدها على 

توفر اإفطارها اليومي يف رم�شان.
و"التكي��ة" ا�ش��م اأطل��ق عل��ى العمائ��ر 

الديني��ة املهم��ة يف الع�ش��ر العثم��اين، 
وكان��ت خم�ش�ش��ة الإطع��ام املنقطع��ني 
واإقامته��م،  املت�شوف��ة  م��ن  للعب��ادة 

وم�شاعدة عابري ال�شبيل.

أصناف مختلفة
ويقول حممد زين الدين م�شئول جلنة 
اللجن��ة  اإن  ال�ش��ربة:"  �شم��ال  زكاة 
تقوم باإجراء درا�ش��ات ميدانية لكافة 
العائ��ات الفقرة وامل�شت��ورة، والتاأكد 
م��ن حاجته��ا، وم��ن ث��م كتاب��ة قائمة 
باأ�شم��اء تلك االأ�شر لتقدمي الطعام لها 

على مدار �شهر رم�شان".
ووف��ق م��ا ذكره زي��ن الدي��ن يف حديث 
للراأي، فاإنه ي�شرف على اإعداد الطعام 
وجتهيزه لتلك العائات طباخني مهرة 
ويقوم��ون  الوجب��ات،  اأ�شه��ى  يع��دون 
بتنويعه��ا م��ن حي��ث اأ�شن��اف الطع��ام، 
فيطه��ون الدج��اج م��ع االأرز، والدجاج 

اللح��وم  يطه��ون  كم��ا  باخل�ش��راوات، 
اأن��ه يت��م تغليفه��ا  الطازج��ة، موؤك��دا 
ب�ش��كل جمي��ل يلي��ق بتل��ك العائ��ات، 
تام��ا  �شع��ورا  مينحه��ا  ال��ذي  االأم��ر 
بال�شع��ادة والرق��ي، ويخف��ف عنهم ما 

خلفته الظروف واحل�شار.
ال�ش��ربة  �شم��ال  زكاة  جلن��ة  وتتب��ع 
ل��اإدارة العامة للجان ال��زكاة التابعة 
لوزارة االأوقاف، حيث تعمل اأي�شا على 
تق��دمي امل�شاعدات العيني��ة والنقدية 
للكثر م��ن العائات الفق��رة واملعوزة، 
الغذائي��ة  ال�ش��ال  له��ا  تق��دم  كم��ا 

والرم�شانية ملواجهة اأعباء احلياة.
جدير بالذك��ر اأن احل�شار االإ�شرائيلي 
املفرو���س عل��ى القطاع من��ذ 11 عاما، 
اأدى اإىل ارتفاع مع��دالت الفقر، لت�شل 
اإىل 80 % ب��ني اأهايل غزة، اإىل جانب 
ع��دد  يق��در  حي��ث  البطال��ة،  تف�ش��ي 
العاطلني ع��ن العمل بنح��و 230 األفًا، 

ال�شباب. فئة  من  % منهم   60

"تكية شمال الصبرة"..مالذ الفقراء في شهر رمضان

الراأي _ اآالء النمر
اأفئدته��م،  هلك��ت  اأم  اأ�شح��اء  اأم��وات،  اأم  "اأحي��اء 
ه��ل ت�ش��رق عليه��م �شم���س ال�شائم��ني اأم اأن ظ��ام 
كي��ف  نه��ار،  لي��ل  اأعينه��م  عل��ى  يخي��م  الزنازي��ن 
حاله��م وما اأخباره��م، اإىل اأين و�شل��ت اأوزانهم .."، 
ت�شغ��ل تل��ك الت�ش��اوؤالت واأكر قل��وب وعقول ذوي 
املختطف��ني االأربعة، بع��د اأن عج��زت اعت�شاماتهم 
وعج��ز �شوتهم ع��ن اإعادة اأبنائه��م اإىل اأح�شانهم. 
للع��ام الثاين عل��ى التوايل يتج��رع ذوي املختطفني 
رم�ش��ان  �شه��ر  ولي��ايل  اأي��ام  وعلق��م  م��ّر  االأربع��ة 
املب��ارك، والتي تزيد مرارة ع��ن �شابقتها من االأيام 
االأخ��رى، فل��م يعد مرحبًا به حلج��م اجلرح الغائر 
ال��ذي يتغلغل يف �شرايينهم منذ اللحظة االأوىل من 
اختطافه��م، اإال اأن الدع��وات تتكاث��ف وتتعاظم يف 

لياليه واأيامه الف�شيلة.
االإفطار، جنر  امل�شاجد ببدء  ماآذن  لنا  تاأذن  "حني 
ثق��ل اأج�شادن��ا نحو املائ��دة الفقرة م��ن ابت�شامات 
دموعن��ا  وتزاح��م  بال�شح��وب  املكتظ��ة  الوج��وه، 
املحرتق��ة، ن�شع اللقيمات الإ�شن��اد اأج�شادنا وتلتهب 
احل�ش��رة يف قلوبن��ا اأك��ر، ال ت�ش��ل اللقيم��ات اإىل 
اأمعائنا اإال وقد تعرت طريقها بالقهر، نحاول كتم 
دموعن��ا لكننا �شوية جنه�س بالب��كاء كما لو اتفقنا 
جميع��ا"، ه��ذه اإح��دى املوائ��د التي فرغ��ت اإحدى 

مقاعدها من املختطف عبداهلل اأبو اجلبني.
�شقي��ق املختطف اأبو اجلبني، خط ب�شعا من كلماته 
املوجع��ة من هول الفق��د يف اأيام �شه��ر رم�شان :" يا 
اب��ن اأمي الراحل��ة ق��ل يل، كيف �شتتغ��ر معادالت 
الق��وى يف نظر خاطفيك باحتجازهم لك وتغييبهم 
ل�شباب��ك الزاه��ي عنا، اأال يعرفون ب��اأن بيتنا اأ�شبح 
كك��وخ مهجور خميف يف غيابك، واأين اأذوي كل يوم 
حت��ى اأ�شبحت كعود جاف تو�ش��ك الرياح اأن تذروه 
يف كل ناحي��ة!! ،مقع��دك ي��ا حبيبنا م��ا زال فارغا 
عل��ى طاول��ة الطعام ال��ذي مل نت��ذوق من��ه يف اأول 

اأيام رم�شان اإال م��ا يقيم �شلبنا فنتقّو على معركتنا 
ال�شامت��ة مع القه��ر و ال�شرب، ماذا بو�شع��ي اأن اأفعل 
اأم��ام كل ه��ذا القهر اأال اأن اأنظ��ر بح�شرة و غل اإىل 
الب��اب ال��ذي خرجت من��ه اإىل املجه��ول، وتركتني 
خلف��ه يف جمهول ال يقل ق�ش��اوة، مل يتوقف الزمن 

عن��د اختفائك يا �شقيقي ، لكنن��ي حقا توقفت ُمذ 
ذاك عنده".

االأربع��ة  املختطف��ني  ل��ذوي  الرم�شاني��ة  املوائ��د 
مت�شابه��ة اإىل ذات احل��د من القه��ر وذات احلد من 
احلرم��ان، جدران تل��ك البيوت مغلق��ة على �شمتها 

وعل��ى حج��م كارثته��ا بفقده��ا رجالها، لي���س ذلك 
فح�ش��ب ،بل ما يزيد م��ن فتك اجل��رح وتعميقه هو 
فقد االأخبار املدللة على و�شعهم وم�شرهم االأخر 

لعامني كاملني.
والدة املختطف ح�ش��ني الزبدة ال تتوقف عن بذل 
دموعها احلارة منذ حلظ��ة اختطاف جنلها، ويزيد 
م��ن وجعها ف��وق الوجع ال��ذي تعي�شه اأطف��ال ابنها 

الذين ما زالوا مي�شكون ب�شيء من اأمل "جمهول".
تق��ول والدة املختط��ف الزبدة :"ن�شك��ت ت�شاوؤالت 
طفليه ال�شغرين ب��اأن اأباكم يف رحلة ال�شفر، حتى 
يتع��ارك كاهما على الطعام ليبقي كل واحد منهما 
ج��زءًا م��ن ح�شت��ه الأبي��ه بع��د عودته م��ن رحلته 

الطويلة".
طي��ف ابنها ال يغب عن ناظريها وال عن دعواتها يف 
ج��وف الليل ومطل��ع النهار ويف كل حلظ��ة ت�شتن�شق 
في��ه اأنفا�شها م��ن جديد، كما ال يغي��ب طيف وجهه 
ع��ن خميل��ة اأطفال��ه الذي��ن ال ي��كادون يتوقف��ون 
ع��ن طرح الت�ش��اوؤالت التي يبحثون فيه��ا عن اأبيهم 
امل�شاف��ر، الذي ال ت�شل عنه االأخب��ار وال حتى عاد 

�شاملًا يف الوقت الذي اأخربهم به.
م��ع مرور الوق��ت تزيد �شنوات الغي��اب وتطول مدة 
الوق��وف على قطار انتظار اأي نباأ عن م�شر ال�شبان 
االأربع��ة، ومعه��ا تت�ش��ع م�شاحات القه��ر يف القلوب، 
واالأذه��ان  املحرتق��ة  القل��وب  لهي��ب  يطف��ئ  فم��ن 
ال�ش��اردة، ف��ا يعي��د للوج��وه ب�شا�شتها �ش��وى عودة 

ال�شبان الأح�شان ذويهم.
عائ��ات  عل��ى  رم�ش��ان  مي��ر  الث��اين  للع��ام  هك��ذا 
املختطف��ني االأربع��ة يف االأرا�شي امل�شري��ة، دون اأن 
تكحل العائ��ات عيونها بطي��ف اأبنائها على موائد 
رم�ش��ان، بل ت�شتقبل ال�شهر الكرمي مبزيد من االأمل 
واحل�ش��رة عل��ى الغي��اب، فاأثق��ل كواهله��م التفكر 
مب�ش��ر اأبنائهم، فمن لهم وم��ن ل�شوتهم ومن يجيب 

على ت�شاوؤالتهم؟.

غائبون للعام الثاني

"رمضان" يزيد جراح ذوي المختطفين فتكًا
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إبراهيم: صرف مخصصات 
الشؤون لـ 111 أسرة

 محجوبة بغزة
غزة- الراأي

اأعل��ن وكي��ل وزارة التنمي��ة االجتماعية يو�ش��ف اإبراهيم، عن 
�ش��رف خم�ش�ش��ات ال�ش��وؤون ل��� 111 اأ�ش��رة م��ن قط��اع غزة مت 
حجبه��ا ، واإ�شاف��ة 1073 اأ�ش��رة جديدة الأول م��رة يف الدفعة 
القادم��ة.  وق��ال ابراهي��م يف ت�شري��ح خا�س لوكال��ة "الراأي" 
اإن 111 اأ�ش��رة م��ن اأ�شل 600 اأ�ش��رة مت ت�شوية ملفاتها خا�شة 
م��ن ه��م على بن��د "�شجل �شريب��ي"، حي��ث �شيتم اع��ادة �شرف 
دفع��ات مالية لهم اليوم اأو االأحد املقبل وباأثر رجعي. وذكر اأن 
االأ�ش��ر امل�شافة لربنامج ال�شوؤون هم من االأ�شر التي مت التدقيق 
باأ�شمائه��م، ويحق لها احل�ش��ول على خم�ش�شات مالية من وزارة 
التنمية االجتماعية، منوها اإىل اأن هذا االجناز جاء بالتوافق 
ب��ني مق��ر ال��وزارة يف رام اهلل وغ��زة. واأ�ش��ار اإبراهي��م اىل اأن 
هن��اك ع��دد كبر م��ن االأ�شر �شيتم اإع��ادة اأ�شمائه��م لل�شرف يف 
الدفعة املالية اجلديدة، خا�شة بعد اأن مت االنتهاء من عمليات 
التدقي��ق واالإج��راءات القانونية بحقه��ا، ومت التحقق اأن هذه 
االأ�ش��ر لديها اأ�شخا�س من ذوي االعاقة ومر�شى �شرطان وف�شل 
كل��وي.  واأو�ش��ح اأن هن��اك "55" اأ�ش��رة مت حجبه��ا يف ال��دورة 
ال�شابق��ة ل��ن يتم اإعادة ال�ش��رف لهم ب�شب��ب امتاكهم �شجات 
جتارية ومعامات مالية مازالت ن�شطة، وبالتايل مت اغاق هذا 
املل��ف بكل جناح بالتعاون والتن�شيق الكامل بني رام اهلل وغزة، 
وجه��ود وزي��ر التنمي��ة االجتماعي��ة حمم��د ال�شاع��ر ووكي��ل 

الوزارة يف رام اهلل وكافة الطواقم الفنية يف قطاع غزة.

غزة- الراأي
املكت��ب  رئي���س  اأعل��ن 
مع��روف  �شام��ة  احلكوم��ي 
عل��ى  العم��ل  �شيت��م  اأن��ه 
ا�شت�ش��دار بطاق��ات خا�شة 
امل�شوري��ن  بال�شحفي��ني 
لت�شهي��ل حتركاته��م، وجاء 
ذل��ك خال لق��اوؤه بع�شرات 
النا�شطني وامل�شورين الهواة 

يف قطاع غزة.
واأك��د عل��ى اأن وزارت��ه ل��ن 
تدخر جه��دا بتوفر املظلة 
�شمن  والت�شهيات  وال�شن��د 
ال�شحفي��ة  ال�شواب��ط 

للم�شوري��ن  اخل�شو�شي��ة  واح��رتام 
ال�شحفي��ني .  واأثن��ى مع��روف عل��ى الدور 
الذي تلعبه ال�شور التي يلتقطها امل�شورين 
كونها يف الغالبية حتم��ل الطابع اجلمايل 
املتمي��ز، مم��ا يعط��ي  �ش��ورة خمتلف��ة عن 
قط��اع غ��زة، واإ�شه��ام تل��ك ال�ش��ور يف نقل 
احلقيقة للجمهور الفل�شطيني، منوهُا اإىل 
اأن العدي��د من  ال�شحفي��ني الهواة ح�شلوا 
مع��روف  وا�شتم��ع  عاملي��ة،  جوائ��ز  عل��ى 
خال اللق��اء ملقرتحات و�شكاوي الن�شطاء 
امل�شوري��ن. ويف ذات ال�شي��اق وعد معروف 
الن�شطاء ال�شحفيني بالعمل على اأن تكون 
وزارة االإع��ام مرجع��ًا و�شن��دا له��م يف كل 

االأحوال وح�شب ال�شوابط ال�شحفية .
وقال معروف "اأنا موؤم��ن اأن امل�شور الهاوي 
ه��و �شاح��ب ر�شال��ة، وم��ع ذلك م��ن الوارد 
اأن يت��م اجل��دال ب��ني ال�شخ�شي��ة االأمنية 
وال�شحف��ي العتقاد ال�شحف��ي انه مراقب 
من قبل االأمن و بالتايل ال�شرطي يعتقد اأن 
ال�شحفي يقوم بت�شويره وجمع املعلومات، 

ومثل ه��ذا �شلوك متت معاجلت��ه بطريقة 
مر�شي��ة للجمي��ع، ولن يك��ون اإال كل ما هو 
خ��ر واجلميع منكم �شيك��ون را�شي".  كما 
عرب عن نيت��ه وزارته بالتع��اون مع جهات 
خا�ش��ة  بطاق��ات  باإ�ش��دار  االخت�شا���س 
لت�شهيل مهام عم��ل امل�شورين وال�شحفيني، 
الإح�ش��اء  فري��ق  لت�شكي��ل  اإياه��م  داعي��ُا 
والن�شط��اء  امل�شوري��ن  عم��ل  وتنظي��م 

والعاملني بال�شحافة احلرة.
وبدوره��م اأعل��ن احل�ش��ور ع��ن ت�شكيله��م 
لهيئ��ة اإداري��ة موؤقت��ة للم�شوري��ن الهواة 
والن�شط��اء، والت��ي �شتعمل عل��ى  التوا�شل 
م��ع االإع��ام احلكوم��ي وتنظي��م لق��اءات 
دوري��ة �شيتم م��ن خالها انتخ��اب اع�شاء 
ن��ادي للم�شوري��ن الهواة، واتف��ق احل�شور 
املحافظ��ات  ع��ن  التمثي��ل  يت��م  اأن  عل��ى 
ع��ن  عو���س  �ش��ادي  اأ�شماوؤه��م:  للتالي��ة 
حمافظة غزة ، دعاء الكرد عن املحافظة 
الو�شطى ، حممود اأبو �شامة عن حمافظة 
ال�شم��ال ، حم��زة ال�شام��ي ع��ن حمافظات 

اجلنوب .

غزة- الراأي
اأطلقت العاقات العامة بوزارة الداخلية 
واالأمن الوطني بالتع��اون مع برنامج غزة 
لل�شح��ة النف�شي��ة، اليوم ال�شب��ت، خدمة 
الدع��م النف�ش��ي لطلب��ة الثانوي��ة العامة 
للع��ام الث��اين عل��ى الت��وايل، م��ن خ��ال 
االت�ش��ال على الرقم املجاين ال�شتعامات 

وزارة الداخلية 1800131313.
ويف ال�ش��دد، قال اأ. عل��ي النابل�شية مدير 
اإن  الداخلي��ة  ب��وزارة  العام��ة  العاق��ات 
با�شتقبال  النف�شي تتمثل  الدعم  "خدمة 
ات�شاالت طاب وطالبات الثانوية العامة 
عل��ى الرق��م املج��اين ال�شتعام��ات وزارة 
الداخلي��ة م��ن خ��ال خمت�ش��ني نف�شيني، 
وتق��دمي ن�شائ��ح واإر�ش��ادات له��م به��دف 
م�شاعدته��م يف التخفي��ف م��ن ال�شغ��وط 
النف�شية الناجتة عن اأجواء االمتحانات.

واأو�شح اأن هذه اخلدمة تاأتي �شمن خطة 
امتحان��ات  ب��دء  ب�ش��اأن  الداخلي��ة  وزارة 
اأي��ام  العام��ة، وت�شتم��ر طيل��ة  الثانوي��ة 
االأ�شب��وع، م��ن ال�شاع��ة 9 �شباح��ًا وحتى 
ال�شاعة 5 م�شاًء طوال فرتة االمتحانات".
اأن  اإىل  العام��ة  العاق��ات  مدي��ر  ولف��ت 
ه��ذه اخلط��وة ُتظهر م��دى حر���س وزارة 
الداخلي��ة عل��ى طلب��ة الثانوي��ة العامة، 
وتوف��ر كاف��ة الظ��روف الت��ي ت�شاه��م يف 

اجتيازهم لهذه املرحلة املهمة بنجاح.
للتخل�س من القلق

ب��دوره، قال املخت���س النف�ش��ي يف برنامج 
غ��زة اأ. ن�ش��ال ال�شم��ايل :" نوف��ر خدمة 
واأهاليه��م،  للطلب��ة  النف�ش��ي  الدع��م 
للتخل�س من القل��ق والتوتر الذي فر�شته 

ثقاف��ة املجتم��ع م��ن امتحان��ات الثانوي��ة 
العامة".

ق��درة  ُيعط��ل  الزائ��د  القل��ق  اأن  واأو�ش��ح 
الطالب على ا�شرتجاع املعلومات وتذكرها 
يف حلظ��ة االمتحان��ات، مم��ا يوؤث��ر عل��ى 

اجلهد املبذول للنجاح.
الطلب��ة  بع���س  اأن  اإىل  ال�شم��ايل  واأ�ش��ار 
نتيجة القل��ق والتوت��ر الزائدين خرجوا 
م��ن  يتمكن��وا  اأن  دون  االمتحان��ات  م��ن 

اعطاء اجابات وافية لاأ�شئلة.
الدع��م  يف  ا�شرتاتيجيته��م  اأن  واأ�ش��اف 
النف�ش��ي للطلبة تقوم على طماأنة الطلبة 
م��ن خ��ال ار�شاده��م مباذا يرتت��ب عليهم 
حلظة �شعورهم بالقل��ق والتوتر، وتقدمي 
لهم ار�شادات نف�شية لتجاوز هذه احلالة.

وب��نّي اأن الطال��ب يتوج��ب علي��ه اذا �شعر 
اال�شرتخ��اء  بتماري��ن  يق��وم  اأن  بالقل��ق 

م��ن خ��ال التنف���س العمي��ق يف عمليت��ي 
ال�شهي��ق والزفر، موؤك��ًدا اأن الطالب يجب 
علي��ه اأن يتذك��ر دوًم��ا اأن��ه لدي��ه ق��درة 
عقلية وعلمي��ة على املذاك��رة وا�شرتجاع 

املعلومات.
ون�شح طلبة الثانوي��ة العامة باأن يفكروا 
يف االمتح��ان القادم ون�شي��ان االمتحانات 
الذين انتهوا منها، الفًتا اأن التفكر الزائد 
يف االمتحان��ات ال�شابق��ة يزيد م��ن القلق 
والتوتر مم��ا يوؤثر عل��ى امكانية املذاكرة 

لامتحانات الاحقة.
جدي��ر بالذك��ر، اأن العاق��ات العام��ة يف 
النف�ش��ي  الدع��م  وخمت�ش��ي  الداخلي��ة 
وذويه��م  الطلب��ة  ات�ش��االت  ي�شتقبل��ون 
عل��ى االأرق��ام املجاني��ة يومًي��ا عل��ى مدار 
امتحان��ات الثانوي��ة العام��ة م��ن ال�شاعة 

التا�شعة �شباًحا حتى اخلام�شة م�شاًء.

معروف: يتم العمل على استصدار 
بطاقات تسهيل مهام للمصورين

مع بدء االختبارات

العالقات العـامة في الداخلية ُتطلق
 خدمة "الدعم النفسي لطلبة التوجيهي"


