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غزة- �لر�أي
�أكد �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س 
�لت�سريع��ي �لفل�سطين��ي، �لدكتور 
�أحمد بحر، �أن �ملجل�س �لت�سريعي 
�سي��د نف�س��ه و�أن رئي���س �ل�سلط��ة 
حمم��ود عبا���س ل ميلك م��ن �أمره 
�سيًئ��ا يف حل �ملجل���س، لأن وليته 
كرئي���س �نتهت يف يناي��ر/ كانون 
وو�س��ف  2009م،  ع��ام  ث��اين 
�ملحكم��ة �لد�ستورية �لت��ي �سكلها 
عبا���س دون م�س��اور�ت �أو تو�ف��ق 
فل�سطيني بالباطل��ة ول ت�ستطيع 

بح��ر  وك�س��ف  �لت�سريع��ي.  ح��ل 
�لنق��اب ع��ن �أن �لرد عل��ى خطوة 
�ملجل���س  بح��ل  �ل�سلط��ة  رئي���س 
"جاه��ز  مت��ت-  -�إن  �لت�سريع��ي 
وموجود" لدى �ملجل�س �لت�سريعي 
�لأ�سا�س��ي  �لقان��ون  ح�س��ب 
�لإف�س��اح  ��ا  ر�ف�سً �لفل�سطين��ي، 

عنه.
ونبه بحر، م��ن �لتالعب بالقانون 
�ملحكم��ة  رئي���س  و�إعط��اء 

�لد�ستورية )�لتي 
يف  عبا���س  �سكله��ا 

هل يكون معلمو غزة الخصم 
القادم في ملعب “السلطة”؟

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
تعلي��م  خ��ر  وق��ع  كال�ساعق��ة؛ 
تنفي��ذ  باحتمالي��ة  �ملتعل��ق  غ��زة 
�ل�سلط��ة ب��ر�م �هلل لق��ر�ر �لتقاعد 
�ملبك��ر للمدر�س��ني م��ن ذوي �خلرة 
و�لكفاءة �لعالي��ة، فمنهم من لديه 
�أطف��ال مل  يعيله��ا وينتظ��ر  �أ�س��رة 
ي��رو� �حلي��اة بعد، ومنه��م من يعيل 
كاهل��ه،  �أثقل��ت  ق��د  باأكمله��ا  �أ�س��ر 
ومنه��م م��ن ق�س��ى حيات��ه يف مهنة 

�لتعليم ول يرى نف�سه �إل بها.
وي�سع��ر �لكث��ر م��ن �ملعلم��ني �لذين 
يتقا�سون ر�تبا م��ن ر�م �هلل بالقلق 

و�خل��وف �ل�سديدين م��ن �حتمالية 
تنفي��ذ هذ� �لقر�ر بحقهم، موؤكدين 
�أنهم يعي�س��ون يف دو�مة كبرة لي�س 
له��ا �أول م��ن �آخر من��ذ �حلديث عن 

�حتمالية �لتقاعد �ملبكر. 
يق��ول �أح��د �ملعلمني" �أب��و حممود" 
�لأول  با�سم��ه  �سنكتف��ى  و�ل��ذي 
�ل�س��رر،:"  يطال��ه  �أن  م��ن  خ�سي��ة 
�أح��ب عمل��ي يف �لتعليم كث��ر�، ول 
�أعتقد �أنني �أ�سل��ح لأكون متقاعد�، 

�أمتن��ع  مل  فاأن��ا 
ول��و  عمل��ي  ع��ن 
و�ح��دة  للحظ��ة 

بحر: عباس ال يملك قرار حل 
التشريعي ولدينا خطوات للرد

اإلعالم الحكومي: 
أكثر من 88 انتهاكًا 

إسرائيليًا خالل يوليو 
المنصرم

هدى وجميلة .. 
خريجات من تحت 

ركام الصدمات
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عباس يعزم على "إعدام صور الحياة بغزة"

غزة-�لر�أي - �آلء �لنمر
عالني��ة ودون زع��م م��ن �أح��د �مل�سوؤولني ع��ر و�سائ��ل �لإعالم 
�ملختلف��ة، بات رئي�س �ل�سلطة حممود عبا�س يخ�س�س �إطاللته 
�لأخ��رة �أم��ام �لكامر�ت لإكم��ال �لإدلء ببقي��ة �لإجر�ء�ت 
�لعقابي��ة �سد قطاع غ��زة، دون تردد ودون وج��ه رحيم ي�سفع 
لل�س��ق �لآخ��ر م��ن �لوط��ن، نف��ذت �سبل �لعق��اب �ملتخ��ذة بحق 

مليوين مو�طن من قبل عبا�س.
�لت�سريح��ات �لأخ��رة لعبا�س عر و�سائ��ل �لإعالم و��سحة ل 
تت�سم��ن �لتلفي��ق ول �لتحليل هذه �ملرة، فم��ن خاللها يبدو �أن 
عبا���س ق��د فق��د �أور�ق �سغطه عل��ى حركة حما���س، وعلى من 
بي��ده �لع�س��ى �حلاكمة لقطاع غ��زة، ما دفع��ه لفر�س عقوبات 
باجلملة، دون متييز. "�إحال��ة �ملوظفني �ل�سباب نحو �لتقاعد، 

م��ن بينه��م �ملدني��ني و�لع�سكري��ن، قط��ع رو�ت��ب �ملوظف��ني يف 
موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل، قط��ع �لأم��و�ل �لو�ف��دة �إىل قطاع 
غزة، وق��ف �لتحويالت �لطبي��ة لالأطفال ومر�س��ى �ل�سرطان، 

قط��ع �لكهرب��اء، رف��ع قيم��ة �سريب��ة �لبل��و، 
�لتوظي��ف،  م��ن فر���س  حرم��ان �خلريج��ني 
�لقائم��ة   ،"... �خلري��ة  �ملوؤ�س�س��ات  �إغ��الق 
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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 

محامية قانونية
�ثني ع�سر عامًا �نق�ست على �لفتاة �جلامعية 
�لت��ي كان��ت تدع��ى بالطفل��ة "ه��دى غالية"، 
حزمة من �ل�سنو�ت �ملكتظة بكارثية �ل�سدمة، 
و�حلج��م �لفادح للجرح �لن��ازف بقلبها، �إل �أن 
خطو�ته��ا �لأخرة من عل��ى م�سرح �خلريجني 
قال��ت باأنه��ا تل��ك �لفل�سطيني��ة �لت��ي ي�سع��ب 
ك�سره��ا، و�أثبت��ت �أنه��ا ب��كل ما متل��ك من عقل 
وروح و�إمكاني��ات �ستنجح رغمًا عن �أنف قاتلي 

�أبيها و�إخوتها �ل�سغار.
هدى غالي��ة تخرجت من �جلامعة �لإ�سالمية 
م��ن كلية �ل�سريعة و�لقان��ون، لت�سبح حمامية 
م��ا  عل��ى  �لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  ،تقا�س��ي 
�قرتف��ه من جرمي��ة ب�سع��ة ��سته��دف خاللها 
�أبيه��ا و�أ�سقائه��ا وزوج��ة �أبيها بينم��ا كانو� يف 
رحل��ة بحرية قبل �ثني ع�سر عاما، لكن هدى 

ترف�س �لظهور على و�سائل �لإعالم.
فه��ي ماز�ل��ت تعاين حت��ى يومنا هذ� م��ن �آثار 
�ل�سدم��ة، فالذه��ول يلفها له��ول �ملجزرة �لتي 
ج��رت معه��ا، و�ختطف��ت �ملقرب��ني �إىل قلبها، 
وها هي �ليوم تويف بوعدها، باأول خطوة على 
طريق حتقيق �لعد�لة، تخرجها من �جلامعة.
ه��دى غالي��ة حمل��ت عل��ى عاتقها عه��د� يوم 
�أن �أنه��ت مرحل��ة �لثانوية �لعام��ة باأن تدر�س 
�لتخ�س���س �ل��ذي �ستق��ف خالله��ا كمحامي��ة 

لتقا�سي قاتل �أبيها و�إخوتها �ل�سغار.
�ساط��ئ �لبحر �سّب��ب لهدى و�أمه��ا �أزمة نف�سية 
ل ز�ل��ت جذورها قائمة يف نف�سيهما، فال ميكن 
مل�س��ي �ثني ع�سر عامًا �أن يق�سي على �حلادثة 
�ملري��رة �لتي حدثت لهدى، فلم ينك�سر حاجز 
�ل�سدم��ة وه��ول �مل�سه��د يف ذ�كرة ه��دى و�أمها 

�لتي �أ�سيبت خالل �حلادثة �آنذ�ك.

مراسلة صحفية
م��ن عل��ى م�س��رح  �أخ��رى،  وع��ن ق�س��ة حت��ٍد 
�لتخ��رج ل�سي��ف 2017، تقدم��ت �خلريج��ة 
جميل��ة �لهبا�س بال �أقدم، تق��ود على كر�سيها  
�ملتح��رك، �عتلت من�س��ة �لتخ��رج وكلها حتٍد 
مفع��م بالطموح و�لأمل بتحقي��ق حلمها �لذي 

ل يتما�سى مع و�سعها �ل�سحي.
�لهبا���س  جميل��ة  �خلريج��ة  فق��دت  �أن  بع��د 
و�سائ��ل  �أخ��رت   ،2008 ح��رب  يف  �أقد�مه��ا 
�لإع��الم باأنها تطمح لأن ت�سبح مر��سلة لقناة 
�جلزي��رة �لقطرية، ويب��دو �أنها حملت حلمها 
عل��ى حممل �جل��د لتحقيقه رغم��ًا عن ظروف 

�أقد�مها وو�سعها �لنف�سي �ملرير.
ولي���س �نته��اًء بال�ساب��ة جميل��ة �لهبا�س �لتي 
برتت قدماها يف عدو�ن عام 2008، و�أبت �إل 
�أن حتق��ق حلمها فدر�س��ت �ل�سحافة و�لإعالم 

ومتي��زت فيها وتخرجت م��ن جامعة �لأق�سى، 
حلمة بعمل يليق بحلمها.

ويف �أ�س��د �أوق��ات جميلة �سيق��ًا و�سعوبة وقت 
�أن �أ�سيب��ت فيها وبرتت �أقد�مه��ا، و��ست�سهدت 
ق�س��ف  خ��الل  عمه��ا  و�ب��ن  جليل��ة  �أخته��ا 
ملنزله��م يف حي �لتفاح يف غ��زة برتت قدماها، 
قال��ت بطفولة مذهل��ة :"�ساأح�سبك��م بنف�سي 
و�أدر���س تخ�س���س �ل�سحافة و�لإع��الم، رغما 
ع��ن �ل�سو�ريخ وع��ن طائ��ر�ت �لحتالل وعن 
�ملحت��ل  ه��ذ�  وج��روت  وغطر�س��ة  همجي��ة 

�لغا�سم".
مل تلتف��ت �أنذ�ك جلرحه��ا �لنازف، ومل يك�سر 
همتها برت كلتا قدميه��ا، ووقفت على �أطر�فها 
�ل�سناعية ناجح��ة عنيدة و�أكرث قوة من زمن 
م�س��ى، لتعل��ن باأنها �ستخو���س مرحلة جديدة 

مفعمة بالنجاح و�أكرث متيزً�.

هدى وجميلة .. خريجات من تحت ركام الصدمات
غزى- �لر�أي - �آلء �لنمر

فلنع��د بالذ�كرة �ملكتظ��ة بالأحد�ث 
يف  فلرنج��ع  �ل��ور�ء،  �إىل  �ملت�سارع��ة 
�أن  ميك��ن  ل  م�ساه��د  �إىل  �ل�سري��ط 
تدخل �إىل ع��امل �لن�سيان، حزمة من 
�سنو�ت م�س��ت لكنها ل ميكن �أن متحي 

وجع��ًا عا�س عقد� كامال من �لزمن ول 
ز�ل جرحًا غائرً� مل يندمل.

�أ�سيب��ت  �لت��ي  �لطفل��ة  ق�س��ة  ع��ن 
باجلن��ون و�لتخب��ط، ح��ني �ختطفت 
يف  �أبيه��ا  منه��ا  �حلربي��ة  �لطائ��ر�ت 
رحلة بحرية ق�سرة، عن ذ�ك �ل�سم 

�ل��ذي حف��ر يف ذ�ك��رة �لأطف��ال قبل 
�لكبار، عن �ل�سوت �لذي ل ز�ل �سد�ه 
"ه��دى  قل��ب  ع��ن  �لآذ�ن،  يف  ي��رتدد 
غالية" �لذي متزق وجعا وهي جتري 
عل��ى �ساط��ئ �لبح��ر وتن��ادي "يابا�� 

..بدي �أبويا".

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
كال�ساعق��ة؛ وقع خر تعليم غ��زة �ملتعلق باحتمالية 
�ملبك��ر  �لتقاع��د  لق��ر�ر  �هلل  ب��ر�م  �ل�سلط��ة  تنفي��ذ 
للمدر�س��ني من ذوي �خلرة و�لكف��اءة �لعالية، فمنهم 
م��ن لديه �أ�سرة يعيلها وينتظر �أطفال مل يرو� �حلياة 
بع��د، ومنهم من يعي��ل �أ�سر باأكملها ق��د �أثقلت كاهله، 
ومنه��م م��ن ق�س��ى حيات��ه يف مهن��ة �لتعلي��م ول يرى 

نف�سه �إل بها.
وي�سع��ر �لكثر م��ن �ملعلمني �لذين يتقا�س��ون ر�تبا من 
ر�م �هلل بالقل��ق و�خل��وف �ل�سديدي��ن م��ن �حتمالي��ة 
تنفيذ ه��ذ� �لقر�ر بحقهم، موؤكدي��ن �أنهم يعي�سون يف 
دو�م��ة كبرة لي�س لها �أول من �آخ��ر منذ �حلديث عن 

�حتمالية �لتقاعد �ملبكر. 
يق��ول �أح��د �ملعلم��ني" �أبو حمم��ود" و�ل��ذي �سنكتفى 
با�سم��ه �لأول خ�سي��ة م��ن �أن يطاله �ل�س��رر،:" �أحب 
عمل��ي يف �لتعليم كثر�، ول �أعتق��د �أنني �أ�سلح لأكون 
متقاع��د�، فاأنا مل �أمتنع عن عملي ولو للحظة و�حدة 
وم��ا تخيلت نف�سي بعيد� عن تل��ك �ملهنة"، مو�سحا �أن 
كل �لت�سريحات و�لدلئل ت�سر �ىل �أن هناك جمزرة 
�سرتتك��ب بحق �ملعلمني �لذي��ن يتقا�سون ر�تبا من ر�م 

�هلل، وبغ���س �لنظ��ر عم��ا �إذ� كان ي��د�وم �ملوظ��ف �أم 
ممتنع عن �لعمل.

حجارة شطرنج
�أبو حممود يبلغ من �لعمر �أربعني عاما، ولديه خم�سة 
�أطف��ال �أغلبه��م �سغار يف �ل�سن، فيم��ا �لطفل �ل�ساد�س 
عل��ى و�س��ك �خل��روج �إىل ه��ذه �حلي��اة، �لأم��ر �ل��ذي 
يعت��ره �أبو حممود قطع ل��رزق �أطفال��ه وم�ستقبلهم، 

حيث طلباتهم و�حتياجاتهم ل تنتهي �أبد�.
وبكلم��ات ميلوؤه��ا �حلزن، ي�سيف يف حديث��ه للر�أي:" 
م��اذ� يعن��ي �أنن��ي ق��د �أتقاع��د؟ يعن��ي �أنن��ي �أ�سبحت 
عاط��ال ع��ن �لعم��ل يف بل��د حتكمه��ا �لبطال��ة، ويعني 
حرم��ان �جتماع��ي، وبدل من �أن تك��ون مركز �هتمام 
�لغ��ر �ست�سبح يف طي �لن�سيان، وه��ا نحن �لآن ننتظر 

ما تتمخ�س عنه �لأيام و�لقر�ر مرهون بغزة".
وي�سع��ر �أب��و حمم��ود بالقل��ق و�خل��وف م��ن �أن يطاله 
�لتقاع��د، ويوؤك��د �أن �ملق�س��ود من ذلك ه��و �أن ت�سرب 
غ��زة يف مقت��ل، و�أن �لت�سريح��ات �ل�س��ادرة من تعليم 
غ��زة ت�س��ر �ىل �حتمالي��ة ذلك وبق��وة، م�س��ر� �إىل 
�أن م��ا يحدث بح��ق �ملعلمني وغرهم م��ن �ملوظفني هو 

جرمية، و�أن �ملو�طن يدفع ثمن �لأخطاء �ل�سيا�سية.
وبتاب��ع قول��ه:" �أن��ا موؤم��ن ب��اهلل ولك��ن يعز عل��ي �أن 
نك��ون حج��ارة �سطرجن يف رقعة لعبوه��ا ل يعرتفون 
باأحقيتن��ا يف �حلي��اة"، مو�سح��ا �أن �لأم��ر ل يقت�س��ر 
عل��ى �جلو�نب �ملادي��ة، بل هناك جو�ن��ب �جتماعية 

ونف�سية �ستكون نتيجة لأي قر�ر ي�سر باملعلمني.
�ملعل��م "�أبو حممد" 36 عاما، و�ل��ذي ف�سل هو �لآخر 
ذكر �ل�سم �لأول فقط، يقول للر�أي:" �إنه يعيل �أكرث 
من عائلة ولديه �سبعة �أطفال، و�أن �لكثر من �ملعلمني 
بغ��زة و�لذي��ن يتقا�سون ر�تب��ا م��ن ر�م �هلل ي�سعرون 
باأنه��م يف دو�مة منذ �حلديث ع��ن �حتمالية �لتقاعد 

�ملبكر للمعلمني".
وم��ن جهة �أخرى ي��رى �لكثر من �خلريج��ني باأن لهم 
�لأحقي��ة يف �أن يت��م منحه��م فر�سة لإثب��ات �أنف�سهم 
يف عملي��ة �لتدري���س، و�أن لديهم �لكث��ر من �خلر�ت 
و�لكف��اء�ت، و�أنهم مع م��رور �لزمن �سوف يثبتون ذلك 

من خالل �لتو��سل مع �لطلبة.
يف ح��ني ي��رى �آخري��ن �أن ه��وؤلء �ملدر�س��ني �لقد�م��ى 
يحمل��ون �لكثر من �خلر�ت و�لكف��اء�ت و�أن �خلرة 
و�لتميز له دور فعال، و�أنه ل يحق لأحد حرمانهم من 

م�سدر رزقهم وم�ستقب��ل �أبنائهم، ويرى �آخرين �أن من 
�سيدفع��ون �لثمن م��ن هذ� �لتغير هم طلب��ة �لثانوية 

�لعامة فقط.

التعليم تحذر
م��ن جهته��ا ح��ذرت وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م بغ��زة، 
م��ن تنفي��ذ �ل�سلط��ة بر�م �هلل لق��ر�ر �لتقاع��د �ملبكر 

للمدر�سني من ذوي �خلرة و�لكفاءة �لعالية.
وق��ال وكي��ل �ل��وز�رة زي��اد ثاب��ت يف ت�سري��ح لوكالة 
"�إنه ويف ح��ال �أقدمت ر�م �هلل على هذه  "�ل��ر�أي": 
�خلطوة، ف��اإن �لعملية �لتعليمية يف غ��زة �سُت�ساب يف 
مقت��ل، مبا يوؤثر �سلًبا على �لطلبة". وذكر ثابت �أن ما 
يزيد عن 4 �آلف معلم و�إد�ري من �ملوظفني يف �لوز�رة 
يتلق��ون رو�تبه��م من ر�م �هلل، م�س��ًر� �إىل �أنه يف حال 
مت تقاع��د ه��وؤلء، فاإن �ملعلم��ني �جلدد �لذي��ن �سيتم 
تعيينهم لن يكونو� ذوي خرة وكفاءة وهو ما �سيوؤثر 
عل��ى �لعملي��ة �لتعليمي��ة. وعر عن �أمل��ه �أن ل ينفذ 
ه��ذ� �لق��ر�ر ب�سب��ب تبعاته �خلط��رة عل��ى �لتعليم، 
موؤكد� يف ذ�ت �لوقت �إعد�د وز�رته عدة �سيناريوهات 

للتعامل مع �لأزمة وعدم تاأثر �لعملية �لتعليمية.

عقب احتمالية تنفيذ قرار التقاعد المبكر

هل يكون معلمو غزة الخصم القادم في ملعب "السلطة"؟
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غزة-�لر�أي
�عت��د�ء�ت  م�سل�س��ل  �حلكوم��ي،  �لإعالم��ي  �ملكت��ب  �سج��ل 
�لق��وة  و��ستخد�م��ه  �لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  و�نته��اكات 
�ملفرط��ة  و�لت��ي �رتفعت خ��الل �سهر يولي��و/ متوز2017،  
�ل�سحافي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  �س��د  �عتد�ء�ت��ه   يف  ومتادي��ه 
و�حلري��ات �لعالمي��ة يف �لر��س��ي �لفل�سطيني��ة �ملحتل��ة 
يف  �ملب��ارك   �لق�س��ى  �مل�سج��د  �أح��د�ث  خ��الل  وخا�س��ة  
مدين��ة �لقد���س �ملحتل��ة، يف حماول��ة من��ه لكت��م �أي �سوت 
ينقل حقيق��ة معاناة �ل�سعب �لفل�سطين��ي ب�سبب �لحتالل 

و�سياته �لعنجهية.
ور�س��دت -وح��دة �لر�س��د و�ملتابع��ة- يف �ملكت��ب �لإعالمي 
يوني��و  مت��وز/  ل�سه��ر  تقريره��ا  خ��الل  �حلكومي-غ��زة، 
2017 �ملن�س��رم �أك��رث م��ن ) 88 ( من �لنته��اكات متثلت 
يف �لعت��د�ء�ت، و�لعتق��الت و�لقتحام��ات  و�لهان��ات 
وتك�س��ر وم�س��ادرة مع��د�ت ومن��ع تغطي��ة وط��رد وتهديد 
�لر��س��ي   يف  �لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  قب��ل  م��ن  باغ��الق، 
�لفل�سطيني��ة،  و) 15( �نته��اكات من قبل �أجه��زة �ل�سلطة 

يف �ل�سفة �ملحتلة.
�نتهاكات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي 

وخ��الل تقرير وحدة �لر�س��د و�ملتابعة و�لذي  �سجل �أعلى 
ن�سب��ة ��سابات  من��ذ بد�ية �لعام �حلايل حي��ث بلغت عدد 
�ل�ساب��ات خ��الل �ل�سه��ر �ملن�س��رم �ك��رث م��ن )53 ( حالة 
م��ن بينه��م 15 �سحافي��ة و�إعالمية وترك��زت �لعتد�ء�ت 
خ��الل  �ملحتل��ة  �لقد���س  يف  �ل�سب��اط  ب��اب  حمي��ط   يف 
تغطيته��م �حد�ث �مل�سجد �لق�س��ى، وتنوعت �ل�سابات ما 
ب��ني ��ستهد�فه��م بالر�سا�س �ملطاط��ي و�لر�س بغ��از �لفلفل 
و�لقناب��ل �ل�سامة، وقنابل �ل�س��وت �حلارقة و�لر�س باملياه 

�لعادمة.
 �إىل ذل��ك  ر�س��د �لتقري��ر �أك��رث م��ن)6( ح��الت �حتج��از 
�ل�سحفي��ني و�حتجاز بطاقاتهم �ل�سخ�سية و�ل�سحفية من 
بينه��م طاق��م تلفزي��ون فل�سطني) حممد ر��س��ي، وعلي د�ر 
عل��ي(، ورغي��د طبي�سة، موؤي��د �ل�سقر، و�إيه��اب �ل�سمري، 
و�لعدي��د من �لطو�قم �ل�سحفي��ة و�حتجازها  بهدف منعها 
م��ن �لتغطي��ة وممار�س��ة �ملهام و�لت��ي �سجلت �أك��رث من)4( 
ح��الت من��ع  ب�س��كل مبا�سر وطرده��م من موق��ع �لحد�ث 
و�لتغطي��ة ور�سه��م باملياه �لعادمة و�لهان��ة، غر �ن كافة 
حالت �لنتهاكات �لتي يرتكبها �لحتالل بهدف منعهم من 

ممار�سة عملهم.
كم��ا �سج��ل)5( ح��الت �عتقال وه��م ر�س��و�ن قطناين من 
مدين��ة نابل���س، وحمم��د م�سي��ة م��ن �خللي��ل، وفاي��ز �ب��و 
رميل��ة م��ن �لقد���س، وعمر �لعم��ور من بني حل��م، وم�سطفى 
�خلوج��ا من ر�م �هلل، فيما ثببت حكم عدد)2( لل�سحفيني 
�ل�سري��ن حمم��د �لبط��روخ، وم�سطفى �ل�سن��ار، كما �جلت 
حماكم��ة ع��دد)1(، وهو �ل�سحف��ي �ساهر غ��ز�وي، �إ�سافة 
�إىل من��ع �لأ�س��ر �ل�سحف��ي حمم��د �لقي��ق م��ن زي��ارة �أهله 

لت�سجل حالة )1( �نتهاك د�خل �سجون �لحتالل.
يف ح��ني �جرت ع��دد)3( من �ل�سحفيني عل��ى دفع غر�مة 
مالي��ة وهما لل�سحفي في�س��ل �لرفاعي، وم�سطف��ى �ل�سنار، 
وت�سجيل خمالف��ات مالية لطو�قم �لبث �لتلفزيوين وعدد 

من �ل�سحفيني يف �لقد�س �ملحتلة
فيم��ا وث��ق �لتقري��ر )8( ح��الت �قتح��ام ومد�هم��ة على 
مكت��ب قناة �لقد�س مرتني خ��الل ذ�ت �ل�سهر، و�سركة ر�ما 
�س��ات، و�سرك��ى بال ميدي��ا، وميادي��ن ورو�سيا �لي��وم وقناة 
�ملنار �لف�سائية، وبلغت عدد حالت �ل�ستيالء على معد�ت 
و�م��و�ل  م��ن موؤ�س�س��ات �و ��سخا���س �سحفي��ني ع��دد)4( 

حالت، وتهديد باإغالق حالة)1( لقناة �جلزيرة.
�لفل�سطيني��ة يف  �نته��اكات �لجه��زة �لمني��ة  �سي��اق  ويف 
�ل�سف��ة �ملحتل��ة و�لت��ي ر�سدته��ا وح��دة �لر�س��د و�ملتابعة 
يف �ملكت��ب �لإعالم��ي �حلكومي وبلغ��ت)15( �نته��اكًا متثل 
يف  �عتق��ال )2( �سحفي��ني وهم��ا �أحم��د �خلطي��ب، جه��اد 

ب��ركات،  �حتج��از عدد)4( وه��م جماهد �ل�سع��دي ومثنى 
وعب��د  �س��امل،  و��س��الم  �ل�سخ�سي��ة،  وبطاقته��م  �لدي��ك  
�ملح�س��ن �ل�ساللدة، وم�سادرة معد�ت عدد )1(  وهي كامر� 

�ل�سحفي جماهد �ل�سعدي.
فيم��ا ��س��درت �أجه��زة �ل�سلط��ة �م��ر ��ستدعاء لع��دد )7( 
م��ن �ل�سحفي��ني وهم حممد عو���س مرتني، وعل��ي عبيد�ت 
مرت��ني، و�سام��ر خوي��رة، و�ل�سحافيتني نقاء حام��د، ور�ما 

يو�سف.
كم��ا �سجل��ت م��ن �سم��ن �لنته��اكات �لفل�سطيني��ة ت�سوي��ه 

وت�سكيك عدد )1( لل�سحفي زياد حلبي.
و فيم��ا يل��ي تف�سيل لأه��م �لنتهاكات �لت��ي ر�سدها  �ملكتب 

�لإعالمي �حلكومي يف تقريرها ل�سهر متوز/ يوليو2017
�أول: �نتهاكات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي:

3/7/2017:  �لحت��الل مين��ع عائل��ة �ل�سر �ل�سحفي 
حمم��د �لقيق من زيارته للم��رة �لأوىل منذ �عتقاله عقابا 

له على خو�سه ��سر�ب �لكر�مة.
6/7/2017:  حمكمة �لحتالل بالقد�س �ملحتلة ت�سدر 
حكما بال�سج��ن �لفعلي ملدة 10 ��سهر على �ل�سر �ل�سحفي 
�ملقد�س��ي حمم��د �لبط��روخ)29 عام��ا( بتهم��ة �لتحري�س 
عل��ى �لحت��الل ع��ر موق��ع �لتو��س��ل �لجتماع��ي، حيث 
�عتقل��ه �لحت��الل يف 7 مار���س 2017 عل��ى حاجز عوفر� 

بال�سفة �لغربية �ملحتلة ومددت �عتقاله �كرث من مرة.
7/7/2017: ق��و�ت �لحت��الل حتتجز طاقم��ا �سحفيا 
عل��ى حاجز ع�سك��ري قرب �لنق��ب �ثناء توجه��ه لتغطية 

وقفة �حتجاجية على �سيا�سة هدم �ملنازل.
�ل�سحف��ي  �سه��اب   وكال��ة  م�س��ور  �أ�سي��ب    :8/7/2017
ي��ده  30 عام��ًا، بقنبل��ة يف  �لدي��ن حمم��د،  به��اء  حمم��د 
�ليمن��ى �طلقه��ا جنود �لحت��الل، م��ا �أدى لإ�سابته بحالة 
�ختن��اق �سديدة، وح��روق، خالل تغطيت��ه �ملو�جهات �لتي 

�ندلعت �سرق جباليا �سمال قطاع غزة.
�لقد�س،  �ل�سلح يف مدينة  �أّجلت حمكمة   :12/7/2017
�لنط��ق باحلك��م يف ق�سي��ة �ل�سح��ايف يف موق��ع "ديلي ٤٨" 
�ساه��ر غ��ز�وي، بتهمة "�رت��كاب ت�س��ّرف ي��وؤدي �إىل �ثارة 
�ل�سغ��ب و�إعاق��ة عم��ل �ل�سرط��ة" �إىل ت�سري��ن �لث��اين/

نوفمر �ملقبل.
13/7/2017:  جي���س �لحت��الل يقتح��م فجر� مكتبي 

قناة �لقد�س و�سركة ر�م�سات لالإعالم يف مدينة �خلليل.
�لع�سكري��ة  "عوف��ر"  حمكم��ة  ق��ررت   :16/7/2017
�لإ�سر�ئيلي��ة، �حلك��م على �ل�سحايف �حل��ّر في�سل �لرفاعي 
بال�سج��ن مع وقف �لتنفيذ مل��دة �أربعة �سهور، و�كتفاء مبدة 
�عتقال��ه �لعام �ملا�سي وهي 35 يوم��ًا، كما �سمل �حلكم دفع 
غر�م��ة مالية حو�يل 1500 دولر، بتهمة �لتحري�س على 

"في�سبوك".
�ل�سرط��ة  م��ن  عنا�س��ر  �عت��دت   :17/7/2017  
�لإ�سر�ئيلية، بال�س��رب و�لدفع على مر��سل موقع "و�ينت" 
�ل�سح��ايف ح�س��ن �سع��الن،  و��سابت��ه بجروح وك�س��ر هاتفه 
�لنق��ال، خالل تغطيت��ه �ملو�جهات �لتي �ندلع��ت بني �سبان 
فل�سطيني��ني و�ل�سرط��ة �لإ�سر�ئيلي��ة يف ب��اب �لإ�سباط يف 

�لقد�س ومنعته من تغطية �لحد�ث.
�ل�سحف��ي  �لحت��الل  ق��و�ت  �عتقل��ت   :18/7/2017
ر�س��و�ن عب��د �لق��ادر قطن��اين )27 عاما(، عق��ب �قتحام 
منزل��ه وتفتي�س��ه  يف خمي��م ع�سكر �لق��دمي �س��رق نابل�س،  
ويعمل مر��ساًل ملوق��ع )فل�سطينيني بو�ست(، وموقع )عربي 

.)21
18/7/2017: �أ�سيب �ل�سحفي حممد  �سادق بالر�سا�س 
�ملطاط��ي، يف �م��ام ب��اب �لأ�سب��اط بالقد���س �ملحتلة خالل 

تغطيته مو�جهات �ندلعت مع �لحتالل.
يف  مبا�س��ر  �جلزي��رة  مر��سل��ة  �أ�سيب��ت   :18/7/2017
�لقد���س لطيفة عب��د �للطيف بر�سا�س��ة مطاطية من قبل 
�لحتالل خ��الل تغطيتها مو�جهات �ندلع��ت مع �لحتالل 

�مام باب �لأ�سباط
19/7/2017: �لحتالل يحرر خمالفات ل�سيار�ت �لبث 

�ملبا�سر ومركبات �ل�سحفيني يف باب �ل�سباط بالقد�س.
19/7/2017: �أ�سي��ب  م�س��ور  تلفزي��ون فل�سط��ني علي 
يا�س��ني، ب�سظي��ة يف قدم��ه �ثن��اء تغطيت��ه للمو�جه��ات يف 

باب �ل�سباط.
�ملبا�س��ر  �لب��ث  طاق��م  عل��ى  �لعت��د�ء   :20/7/2017
�لقد���س خ��الل تغطيت��ه �ح��د�ث  لتلفزي��ون فل�سط��ني يف 

�ملدينة.
�ع��الم  مرك��ز  طاق��م  عل��ى  �لعت��د�ء   :20/7/2017
�لقد���س ومنع��ه م��ن تغطي��ة �قتح��ام م�ست�سف��ى �ملقا�س��د 

بالقد�س.
�ب��و  �سن��ان  �ل�سحف��ي  �مل�س��ور  �أ�سي��ب    :20/7/2017
مي��زر م��ن وكال��ة روي��رتز، بع��د �لعت��د�ء علي��ه بال�س��رب 
باله��ر�و�ت على ر�أ�سه، �ثن��اء مو�جهات  على باب �ل�سباط  
20 متوز/يولي��و 2017، بال�س��رب عل��ى م�س��ور "رويرتز" 

)Reuters( �سنان �أبو ميزر.
 "48 "ديلي  �أ�سي��ب  �ل�سح��ايف يف موق��ع   :20/7/2017
�ساه��ر غ��ز�وي، بعد �لعت��د�ء علي��ه بال�س��رب بالهر�و�ت 
�ندلع��ت  �لت��ي  �ملو�جه��ات  تغطيت��ه  خ��الل  ظه��ره،  عل��ى 
ب��ني �سب��ان فل�سطيني��ني و�ل�سرط��ة �لإ�سر�ئيلي��ة عند باب 

�ل�سباط يف �لقد�س.
"�حلي��اة  �سحيف��ة  مر��س��ل  �أ�سي��ب   :21/7/2017
�جلدي��دة" يف مدين��ة �خللي��ل ف��وزي �ل�سويك��ي بر�سا�س��ة 
معدني��ة يف كوعه �لأي�س��ر، �أثناء تغطيت��ه �ملو�جهات �لتي 
�ندلع��ت ب��ني �سب��ان فل�سطيني��ني و�لق��و�ت �لإ�سر�ئيلي��ة، 

و�سط مدينة �خلليل.
"مع��ًا" مرنا  �أ�سيب��ت مر��سل��ة ف�سائي��ة   :21/7/2017
�لأطر���س، بح��روق يف وجهه��ا بع��د ��ستهد�فه��ا م��ن قب��ل 
�أثن��اء تغطيته��ا  �لحت��الل بقنبل��ة غ��از ب�س��كل مبا�س��ر، 

�ملو�جه��ات �لت��ي �ندلعت ب��ني �سب��ان فل�سطيني��ني و�لقو�ت 
�لإ�سر�ئيلية، عند �ملدخل �ل�سمايل ملدينة بيت حلم.

�أ�سي��ب �ل�سحف��ي حمم��د �للح��ام م�سوؤل   :21/7/2017
جلن��ة �حلري��ات يف �لنقاب��ة، بالختن��اق خ��الل تغطيت��ه 

�ملو�جهات على مدخل بيت حلم �ل�سمايل.
21/7/2017: �أ�سي��ب �ل�سحف��ي حممد عب��د �لنبي من 
ف�سائي��ة "مع��ا" باختناق �سديد، �أثن��اء تغطيته �ملو�جهات 
�لتي �ندلعت بني �سبان فل�سطيني��ني و�لقو�ت �لإ�سر�ئيلية، 

عند �ملدخل �ل�سمايل ملدينة بيت حلم.
�أ�سي��ب  م�س��ور وكالة �لأنب��اء �لر�سمية   :21/7/2017
�ملرح،   بال�س��رب  �لوحو�ح مرت��ني، �لوىل  "وف��ا" م�سه��ور 
ج��ر�ء �لعت��د�ء علي��ه م��ن قب��ل �لق��و�ت �لإ�سر�ئيلي��ة،  
�أثن��اء تغطيت��ه �ملو�جه��ات �لت��ي �ندلع��ت يف منطق��ة ب��اب 
�لز�وية، ثم ��ستهدفته بقنبلة �سوت ��سابت �ساقه بحروق 
وج��رح غائ��ر، �أثناء تغطيت��ه �قتحام �جلن��ود مل�ست�سفى يف 

مدينة �خلليل.
�لأطر���س،  دع��اء  �ل�سحفي��ة  �أ�سيب��ت   :21/7/2017
مر��سل��ة وكالة )معا(  باختناق ج��ر�ء �طالق قنابل  �لغاز 
و��سابته��ا بقنبلة �سوت يف ظهرها �طلقه��ا عليها �لحتالل  
خ��الل تغطيتها �قتح��ام قو�ت �لحت��الل مل�ست�سفى �خلليل 

�حلكومي)عالية(.
/7/2017 �أ�سي��ب �ل�سحف��ي ح��ازم ب��در بر�سو�س جر�ء 
دفع��ه بعن��ف م��ن قب��ل ق��و�ت �لحت��الل و��سقطت��ه �ر�سا، 

ومنعته من تغطية �قتحامات �لحتالل يف �خلليل.
�لق��و�ت �لإ�سر�ئيلي��ة، طاقم  22/7/2017: �حتج��زت 
"فل�سط��ني" �ل��ذي �س��م �مل�س��ور حمم��د ر��س��ي،  تلفزي��ون 
و�ملر��س��ل عل��ي د�ر علي، عل��ى حاجز متحرك ق��رب قرية 

�لنبي �سالح �سمال ر�م �هلل.
22/7/2017: �حتجزت �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية، �ل�سحايف 
رغي��د طب�سي��ة ل�ساع��ات، على مع��ر �لكر�م��ة �لو��سل بني 

�لها�سمي��ة،  �لأردني��ة  و�ململك��ة  �لفل�سطيني��ة  �لأر��س��ي 
و��ستول��ت عل��ى 900 دولر كان بحوزته بعد �لتحقيق معه 

يف م�ستوطنة معاليه �أدوميم.
22/7/2017: ��سي��ب  �ل�سحف��ي  �مل�س��ور طارق عا�سور 
بر�سا���س  مطاط��ي يف �ل�س��در  خ��الل تغطيت��ه مو�جه��ات 

يف �خلليل.
�أ�سي��ب م�س��ور وكالة وفا عفيف عمرة،   :22/7/2017
مرت��ني، بقنبلة �سوت ور�سا�سة مطاطي��ة يف �ل�سدر، �أثناء 
تغطيت��ه �ملو�جه��ات �لت��ي �ندلع��ت ب��ني �سب��ان فل�سطينيني 

و�ل�سرطة يف ر�أ�س �لعامود يف �لقد�س.
ني��وز"  "�س��كاي  قن��اة  طاق��م  �أ�سي��ب   :22/7/2017
وعدده��م  ثالث��ة، �س��م �ملر��سل��ة �سري��ن يون���س، و�مل�سور 
حمم��د �أب��و ه��دو�ن، وتقني �لب��ث معمر يا�س��ني، بر�سو�س، 
جر�ء �لعتد�ء عليهم من قبل �لحتالل، �أثناء تو�جدهم 
�لإ�ساب��ات  لتغطي��ة  �لقد���س  يف  �ملقا�س��د  م�ست�سف��ى  يف 

و�لنتهاكات.
جني��ب،  �سري��ن  �ل�سحفيت��ني  �أ�سي��ب   :22/7/2017
وبي��ان  �جلعبة خ��الل قمع �لحتالل للم�سل��ني و�ملو�طنني 
و�ل�سحفي��ني بطريقة وح�سية. و�لعتد�ء عليهم بال�سرب 

بالهر�و�ت �إ�سافة �إىل ر�سهم باملياه �لعادمة.
22/7/2017: �أ�سي��ب  �ل�سحف��ي �حم��د غر�بلة م�سور 
وكال��ة �لأنب��اء �لفرن�سي��ة، �ثن��اء تغطيت��ه للمو�جهات يف 

باب �ل�سباط.
�لإ�سر�ئيلي��ة،   �ل�سرط��ة  ط��ردت    :22/7/2017
�ل�سحافي��ني �لذين تو�ج��دو� يف منطقة ب��اب �ل�سباط يف 
�لقد�س، ومنعتهم م��ن �لت�سوير هناك بعد �لعتد�ء عليهم 
بال�سرب، حيث قامت ب�سربهم ودفعهم بالقوة، �إ�سافة �إىل 
ر�سه��م باملياه �لعادمة،  من بينهم م�س��ور قناة "�سكاي نيوز" 
جمي��ل ق�سم��اين، ومر��سل �لقناة ن�س��ال كناعنة، و�ملر��سل 

�حلر ر�مي �خلطيب.

ملرة  �ل�س��ادق  �ل�سحف��ي حمم��د  �أ�سي��ب    :23/7/2017
�لثاني��ة خ��الل �سه��ر يولي��و، بالكت��ف يف مو�جه��ات ب��اب 

�ل�سباط.
23/7/2017: ��سي��ب �ل�سحفي��ني ر�م��ز ع��و�د بقنبل��ة 
غازي��ة يف رقبته، وليث �لطمي��زي بالختناق يف �ملو�جهات 

مع قو�ت �لحتالل على حاجز قلنديا يف ر�م �هلل.
23/7/2017: �عتقل��ت ق��و�ت �لحت��الل �لإ�سر�ئيل��ي، 
�لكات��ب و�ل�سحف��ي حمم��د �سعيد حمم��د �إبر�هي��م م�سية، 
83 عام��ًا، م��ن �س��كان مدين��ة حلح��ول، �سم��ال حمافظ��ة 
�خللي��ل، �أثن��اء تو�ج��ده يف �أر�س��ه �لكائن��ة بالق��رب م��ن 
م�ستوطن��ة “كرم��ي ت�سور” �ملقام��ة على �أر��س��ي �ملو�طنني 
�مل�س��ادرة �سم��ال �ملدين��ة، ج��رى نلق��ه �إىل مرك��ز �سرط��ة 

لحق. وقت  يف  �سبيله  �أربع” و�أخلي  “كريات 
م�س��ور  �لحت��الل  ق��و�ت  �حتج��زت   :24/7/2017
ومر��س��ل وكال��ة مع��ا �لإخباري��ة موؤي��د �لأ�سق��ر،  و�إيه��اب 
�إع��د�د تقري��ر  م��ن  �ساعت��ني، ومنعتهم��ا  مل��دة  �ل�سم��ري، 
�سحف��ي عن �إغالق حاجز �سوفة جنوب �سرق طولكرم �أمام 
�ملو�طنني، و�سادرو� هوياتهم��ا، وهددو� مب�سادرة �لكامر�، 

و�جرتهم  م�سح ما مت ت�سويره، و�لعودة �إىل طولكرم.
25/7/2017: ��سته��د�ف ق��و�ت �لحت��الل �لعالمي��ة 
فاطم��ة �لبك��ري م��ن قن��اة �لقد���س بقنبل��ة �سوتي��ة �أدت 

ل�سابتها ب�سظايا يف �لرقبه يف �حد�ث باب �ل�سباط.
25/7/2017: �إ�ساب��ة �ل�سحفيت��ني هن��ادي �لقو��سمي، 
و�سماح دويك من �جلزيرة ن��ت، بالختناق وقنابل �ل�سوت 
خ��الل  تغيته��م قم��ع �لحت��الل للم�سل��ني و�ملر�بطني بعد 

�سالة �لع�ساء يف منطقة باب �لأ�سباط.
طاق��م  عل��ى  تعت��دي  �لحت��الل  ق��و�ت   :25/7/2017
ميدي��ا  بال�سو�سي��ال  �خلا���س  �لف�سائي��ة  �لقد���س  قن��اة 
يف منطق��ة ب��اب �ل�سب��اط م��ن خ��الل �لق��اء قناب��ل �لغاز 
و�ل�س��وت و�لر�سا�س �ملطاط يف حمي��ط  عمل �لطاقم عند 

باب �ل�سباط وهم)  �مل�سور حممد جبارين، �سفو�ن عمرو، 
رهام �بو هدو�ن(. 

25/7/2017 �عتقل��ت  ق��و�ت �لحتالل �ل�سحفي فايز 
�أب��و رميلة م�سور وكال��ة �لنا�سول ، و�قتادت��ه �إىل مركبة 
ع�سكري��ة، خ��الل قمعه��ا للم�سل��ني عن��د ب��اب �ل�سب��اط ، 

و�عتدت عليه بال�سرب .
"قائد لو�ء �لقد�س" يف �سرطة  26/7/2017: ما ي�سمى 
�لحتالل "ي��ور�م هليفي" مين��ع دخول �ل�سحفي��ني للبلدة 
�لقدمي��ة يف �لقد���س، بع��د تلق��ي �إف��اد�ت و�سه��اد�ت ع��ن 
عرقل��ة عمل وتنكيل ط��ال �ل�سحفيني �لعامل��ني يف �مليد�ن 
لتغطي��ة �لأحد�ث خالل �لأي��ام �ملا�سية يف حميط �مل�سجد 

�لأق�سى و�سائر �أحياء �لبلدة �لقدمية.
26/7/2017: ق��و�ت �لحت��الل تعتق��ل �ل�سحفي عمر 

�لعمور من بلدة تقوع جنوب �سرق بيت حلم.
عل��ى   بال�س��رب  يعت��دي  �لحت��الل    :26/7/2017
�ل�سحفيت��ني �مل�س��ورة روني��ا جويح��ان، ود�نا �ب��و �سم�سية،  
�لأم��ر �ل��ذى �أدى �إىل منعهما من �لقي��ام بتغطية �لأحد�ث 

�سد �مل�سجد �لأق�سى
26/7/2017: �لحتالل يعتدي على  �لطاقم �ل�سحفي 

لقناة روؤيا وحتطيم �سيارته.
نيوز  26/7/2017: �لحت��الل مينع م�س��ور قناة �سكاي 
�لعربي��ة،  حمم��د �ب��و ه��دو�ن م��ن تغطية حلظ��ة �عتقال 
�س��اب وتعر�س��ه لل�س��رب وفح���س �سريح��ة �لكام��ر� قب��ل 

�بعاجه عن �ملنطقة.
قن��اة  مكت��ب  باغ��الق  يتوع��د  26/7/2017:نتنياه��و 
�جلزي��رة يف �لقد���س ويتهمه��ا بالتحري���س عل��ى �لعنف يف 
ق�سي��ة �مل�سجد �لق�سى و�نه �سيعم��ل على ت�سريع �لقو�نني 

لطرد �لقناة من ��سر�ئيل.
27/7/2017: �أ�سيب��ت مر��سلة قناة �لقد�س �لف�سائية 
�ثن��اء  �لأن��ف،  يف  �ملطاط��ي  بالر�سا���س  �سربات��ي  رن��اد  

تغطيتها لالحد�ث  يف �مل�سجد �لق�سى.
قن��اة  طاق��م  عل��ى  يعت��دي  �لحت��الل   :27/7/2017
�جلزي��رة �ثن��اء تغطيتهم   �لح��د�ث �لد�ئ��رة يف �مل�سجد 

�لق�سى.
�ل�سحف��ي   �لحت��الل  ق��و�ت  �عتقل��ت    27/7/2017
م�سطف��ى �خلو�ج��ا مر��س��ل قن��اة �لق�س��ى، يف نعلني غرب 
من��ه،   �م��و�ل  وم�س��ادرة   منزل��ه  �قتح��ام  بع��د  �هلل،  ر�م 

و�لعبث يف حمتويات �ملنزل ومن ثم �فرجت عنه.
تعر�سه��م  ج��ر�ء  �سحفي��ًا   10 �أ�سي��ب    :27/7/2017
لالعت��د�ء �ملبا�سر باعقاب �لبنادق ور�س غاز �لفلفل و�طالق 
قناب��ل �ل�سوت ومنعهم م��ن تغطية �لح��د�ث د�خل باحات 
�مل�سج��د �لق�سى من بني �مل�سابني) مر��سلة �حلياة �جلديدة 
ديال جويحان، م�سور جريدة �لقد�س و ��سو�سير�س حممود 
علي��ان و��سابته بقنبلة �سوت، م�سور ب��ال ميديا علي ديو�ن 
بر�سا���س مطاط��ي يف �لق��دم،  مر��سل��ة قناة فل�سط��ني �ليوم 
ل��و�ء �بو �رميله، �أحمد �ل�سفدي مدير موؤ�س�سة �إيليا لالنتاج 
�لعالمي، �مل�سور حمفوظ �بو ترك، مر��سلة قناة �جلزيرة 
جنو�ن �ل�سمري، وم�سور قناة معا موؤمن �سبانه، و�مل�سور عمر 

دل�سه،و�مل�سور �سياع حاج يحيى.
م�س��ور  ن��ز�ل  ب�س��ار  �ل�سحف��ي  �أ�سي��ب    :28/7/2017
ف�سائي��ة فل�سط��ني، بعي��ار مطاط��ي، خ��الل  تغطيت��ه قم��ع 
جي���س �لحتالل مل�س��رة كفر ق��دوم �لأ�سبوعي��ة �ل�سلمية 

�ملناه�سة لال�ستيطان يف نابل�س .
�لإ�سر�ئيلي  �لحت��الل  ق��و�ت  �قتحم��ت   :29/7/2017
مكت��ب قن��اة �لقد���س �لف�سائي��ة،، ود�هم��ت مق��ر �سرك��ة 
"ب��ال ميدي��ا" يف ر�م �هلل بال�سف��ة �لغربي��ة و�لتي تقدم 
خدماته��ا �لإنتاجية لقنو�ت) �مليادين ورو�سيا �ليوم و�ملنار 
�لف�سائي��ة(، و�لعب��ث يف حمتوياته��ا وم�س��ادرة هارد�سكات 
و�سح��ب مو�د �إعالمية عن �لأجهزة بزعم �أنها تعمل ل�سالح 

جهات غر م�سروعة.

ويذك��ر �أن ه��ذه �مل��رة �لثانية �لت��ي يد�هم فيه��ا �لحتالل 
مق��ر قناة �لقد�س �لف�سائية بعد �أن د�هم مقرها يف مدينة 
�خللي��ل يف 13 من �ل�سهر �جل��اري و�أل�سقت قّو�ت �لحتالل 
�أو�مر بالتحري�س على �لقن��اة ومكتب ر�م �سات �لذي يقدم 

خدماته �لإنتاجية لقناة �لأق�سى �لف�سائية.
�لنت�س��ة  عري��ن  �ل�سحفي��ة  �أ�سيب��ت    :30/7/2017
�لر�سا���س  �لحت��الل  ق��و�ت  �ط��الق   ج��ر�ء  بالختن��اق 
�ملطاط��ي وقناب��ل �لغ��از عل��ى طاقم �ذ�ع��ة من��ر �لقد�س 

بالعيزرية.
30/7/2017: حمكم��ة �س��امل �ل�سر�ئيلي��ة حتكم على 
�ل�س��ر �لعالمي عا�سم م�سطفى �ل�سن��ار، بال�سجن �لفعلي 
2000 �سيكل ، و18 �سهر�  8 �أ�سهر و غر�مة مالية بقيمة 

مع وقف �لتنفيذ ملدة خم�س �سنو�ت.
 تفا�سيل �ل�نتهاكات �لد�خلية �لفل�سطينية:

�ل�سحف��ي  �ل�سلط��ة  خماب��ر�ت  �عتقل��ت   :1/7/2017
�حم��د �خلطي��ب م�سور قن��اة �لق�سى �لف�سائي��ة من نعلني 

على خلفية عمله �ل�سحفي.
ب��ركات  �ل�سحف��ي جه��اد  �مل�س��ور  6/7/2017: �عتق��ال 
مر��س��ل قن��اة فل�سط��ني �لي��وم، من قب��ل �لجه��زة �لمنية 
يف �ل�سف��ة بع��د قيام��ه بت�سوي��ر جي���س �لحت��الل وه��و 
يق��وم مبهام تفتي�س موكب رئي���س �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل 

بالقرب من حاجز عناب �لحتاليل يف طولكرم.
�مل�س��ور  كام��ر�  ي�س��ادر  �لوقائ��ي  �لم��ن   :7/7/2017
�ل�سحف��ي جماه��د �ل�سع��دي خ��الل تغطيته لوقف��ه عائلة 
�لزمي��ل �ل�سحف��ي جهاد ب��ركات �م��ام مقر �لم��ن �لوقائي 

يف طولكرم.
يحتج��ز  طولك��رم  يف  �لوقائ��ي  �لم��ن   :7/7/2017
�لبطاق��ات �ل�سخ�سي��ة للزميل��ني جماه��د �ل�سع��دي ومثنى 

�لديك م�سور �سركة تر�نزميديا..
�هلل،   ر�م  يف  �لوقائ��ي  �لأم��ن  ��ستدع��ى    :9/7/2017
�لنا�سط��ة و�ل�سحافي��ة �حل��ّرة نق��اء حام��د  ومت �لتحقيق 
معه��ا  مل��دة �رب��ع �ساع��ات، ح��ول خلفي��ة موؤمت��ر "�ل�سب��اب 
معرفة وحر�ك" �لذي مت �إلغاوؤه من قبل �لأمن �لفل�سطيني 

يف �خلام�س من متوز �حلايل.
مدين��ة  يف  �لوقائ��ي  �لأم��ن  ��ستدع��ى   :11/7/2017
نابل���س، مر��سل ف�سائية "�لقد���س" �ل�سحايف �سامر خويرة 
، و�لتحقي��ق معه مل��دة خم�س �ساعات، ع��ن و�سع �لإعالم يف 

�لبلد ون�ساطاته �ل�سحافية و�ل�سخ�سية.
�لوقائ��ي  �لأم��ن  جه��از  ��ستدع��ى   :13/7/2017
�لفل�سطين��ي يف ر�م �هلل، مر��سل وكالة "�أنباء �لإمار�ت" يف 
�ل�سفة �لغربية �ل�سح��ايف علي ن�سر عبيد�ت عر �لهاتف، 
ولكن مّت �إلغاء �ل�ستدعاء يف �ليوم نف�سه وبعد �لتو��سل مع 

نقابة �ل�سحافيني ومع بع�س �ل�سخ�سيات.
15/7/2017 �:  ��ستدع��ى �لأم��ن �لوقائ��ي يف �ل�سف��ة 
و�مل�س��ور  هاتف��ي،  �ت�س��ال  ع��ر  يو�س��ف  ر�م��ا  �ل�سحفي��ة 
�ل�سحف��ي حممد عو�س عر ��ستدع��اء مكتوب ، و�ل�سحفي 

علي عبيد�ت بات�سال �أي�سا.
�لفل�سطين��ي،  �ملخاب��ر�ت  15/7/2017: �حتج��ز جه��از 
�مل�س��ور �حل��ّر �إ�سالم زع��ل �س��امل، و�ل�سحفي  عب��د �ملح�سن 
ر�أي  ع��ن  م�س��ورً�  تقري��رً�  �إعد�دهم��ا   �أثن��اء  �ل�سالل��دة 
�ملو�طنني يف مدينة بيت حلم بقانون �جلر�ئم �لإلكرتونية 

�لأخر و�عتقلتهما ملدة 12 �ساعة.
�لوقائ��ي  �لأم��ن  جه��از  ��ستدع��ى   :19/7/2017
�ل�سح��ايف �حل��ّر حمم��د  �مل�س��ور  ر�م �هلل،  �لفل�سطين��ي يف 
عو���س لتحقي��ق معه �ساع��ة ون�سف حول عمل��ه �ل�سحايف، 

بعد ��ستدعائه يف 15 متوز �حلايل.
22/7/2017: تعر���س �ل�سحفي زياد حلبي من �لقد�س 
�ملحتل��ة، مر��س��ل قن��اة �لعربية للغ��ة �لت�سه��ر و�لت�سكيك 

وت�سويه.

إصابة 53 صحفيا واعتقال 5 آخرين

اإلعالم الحكومي: أكثر من 88 انتهاكًا إسرائيليًا خالل يوليو المنصرم
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
قري��ة عربي��ة تق��ع عل��ى بع��د نح��و 21 
ك��م �سم��ايل �س��رق ياف��ا ومتت��د عل��ى بعد 
كيلومرتي��ن م��ن �جلانب �ل�سرق��ي لطريق 
ياف��ا – حيف��ا �لرئي�س��ة �ملعب��دة، وي�سلها 
به��ا درب ممهد، كم��ا ت�سله��ا دروب ممهدة 
�أخرى بقرى عرب �ل�سو�ملة و�ل�سيخ مون�س 

وعرب �ملويلح و�ملحمودية وجلجوليا.
كان��ت �لقرية يف �لأ�سل م�سارب لعرب �أبو 
ك�س��ك، منت�س��رة يف م�ساح��ة و��سع��ة، ث��م 
�نقلبت �مل�سارب بيوت��ًا ثابتة، و�حتفظت 

�لقرية با�سمها.
متت��د بي��وت ع��رب �أب��و ك�سك ف��وق رقعة 
منب�سط��ة من �ل�سه��ل �ل�ساحل��ي �لأو�سط، 
ترتف��ع ب��ني 25 و50 م عن �سط��ح �لبحر، 
وتتاأل��ف من جتمعات من �لبيوت �ملتناثرة 
ب��ني و�دي فخ��ت )�سم��ارة( غرب��ًا وو�دي 
�مله��دل �سرقًا، وهما ر�ف��د�ن لنهر �لعوجا، 

وتبع��د هذه �لبي��وت �إىل �ل�سم��ال من نهر 
�لعوج��ا م�سافة 1 – 3 ك��م.  وقد ��ستملت 
�لقري��ة عل��ى مدر�س��ة �بتد�ئي��ة تاأ�س�ست 
�أنه��ا �سم��ت بع���س  1925، كم��ا  يف ع��ام 
�لدكاكني، ويقع مقام �ل�سيخ �سعد يف غرب 
�لقري��ة و�س��ط �لب�سات��ني �ملنت�س��رة ب��ني 

بيوت عرب �أبو ك�سك وعرب �ل�سو�ملة.
بلغ��ت م�ساح��ة �أر��س��ي ع��رب �أب��و ك�س��ك 
18.470 دومنًا، منها 398 دومنًا للطرق 
�ليه��ود،  متلكه��ا  دومن   901 و  و�لأودي��ة 
بخ�سوب��ة  �لزر�عي��ة  �لأر��س��ي  وتتمي��ز 
تربته��ا و�رتف��اع �نتاجه��ا وتو�ف��ر �ملي��اه 
�جلوفية فيها، و�أه��م �ملحا�سيل �لزر�عية 
�حلم�سيات �لتي غر�ست يف 2.924 دومنًا، 
و�لعن��ب �ل��ذي ترتك��ز زر�ع��ة �أ�سجاره يف 

�لأطر�ف �ل�سمالية.
�حلب��وب  �أي�س��ًا  ت��زرع  �لقري��ة  وكان��ت   
وتعتم��د  �ملختلف��ة،  باأنو�عه��ا  و�خل�س��ر 

�لزر�عة عل��ى مياه �لأمط��ار و�لآبار �لتي 
ت��روي �مل��ز�رع و�لب�ساتني، وت��زرع بع�سها 
زر�ع��ة كثيف��ة، ويرب��ى �ل�س��كان �ملو��س��ي 
يف �ملر�ع��ي �لطبيعي��ة، و�لأر��س��ي �لت��ي 
زرعت فيها �لنبات��ات �لعلفية. كان تعد�د 
قري��ة ع��رب �أب��و ك�س��ك يف ع��ام 1931 
عدده��م  وق��در  ن�سم��ات،   1007 نح��و 
ن�سم��ة،   1.900 بنح��و   1945 ع��ام  يف 
ب��الء ح�سن��ا  �لع��رب  ه��وؤلء  �أبل��ى  وق��د 
�ليه��ود و�لريطاني��ني  يف كفاحه��م �س��د 
�أثن��اء ف��رتة �لنت��د�ب، �إذ ع��دو� يف ثورة 
ياف��ا )1921( ع��دو�ن �س��كان م�ستعم��رة 
بت��اح تكف��ا )ملب���س( �ملج��اورة، و�أوقع��و� 
ع��ام  ويف  �خل�سائ��ر.  بع���س  بامل�ستعم��رة 
1948 �حت��ل �ليهود �أر��سي قرية عرب 
�أب��و ك�سك، ودمرو� بيوته��ا بعد �أن طردو� 
�ل�سكان منها، ثم �أقام��و� م�ستعمرة �سمون 

نافيه هد�ر على �أر��سي �لقرية.

أبو كشك قضاء يافا

غزة- �لر�أي
�أكد �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني، 
�لدكت��ور �أحم��د بحر، �أن �ملجل���س �لت�سريع��ي �سيد نف�سه 
و�أن رئي���س �ل�سلطة حممود عبا�س ل ميلك من �أمره �سيًئا 
يف ح��ل �ملجل���س، لأن وليت��ه كرئي���س �نته��ت يف يناير/ 
كان��ون ثاين ع��ام 2009م، وو�سف �ملحكم��ة �لد�ستورية 
�لت��ي �سكله��ا عبا���س دون م�س��اور�ت �أو تو�ف��ق فل�سطيني 

بالباطلة ول ت�ستطيع حل �لت�سريعي.
وك�س��ف بح��ر �لنق��اب ع��ن �أن �ل��رد عل��ى خط��وة رئي���س 
�ل�سلط��ة بح��ل �ملجل���س �لت�سريع��ي -�إن مت��ت- "جاه��ز 
�لقان��ون  ح�س��ب  �لت�سريع��ي  �ملجل���س  ل��دى  وموج��ود" 

ا �لإف�ساح عنه. �لأ�سا�سي �لفل�سطيني، ر�ف�سً
ونبه بحر، من �لتالعب بالقانون و�إعطاء رئي�س �ملحكمة 
�لد�ستوري��ة )�لتي �سكلها عبا���س يف ر�م �هلل( �ل�سالحية 
� ذلك "ق�سية  لينوب عن رئي�س �ل�سلطة حال غيابه، عادًّ
�إجر�مي��ة و�إرهابي��ة وغ��ر قانوني��ة ول �أ�سا���س له��ا م��ن 
�ل�سح��ة، باعتبار �أن �ملحكمة �لد�ستورية باطلة فما ُبني 

على باطل فهو باطل"، كما قال.
وب�س��اأن �ملخاوف م��ن �نهيار �لنظ��ام �ل�سيا�سي �لفل�سطيني 
بع��د غياب عبا�س، وما يثار من �أحادي��ث عن �إمكانية �سد 
ه��ذه �لثغرة من خالل �ملجل�س �لوطن��ي �لفل�سطيني، �أكد 
بحر �أن �لقانون �لأ�سا�س��ي �لفل�سطيني ين�س على �أنه �إذ� 
تده��ورت �سح��ة �لرئي�س �أو م��ات �أو مر���س ول ي�ستطيع 
ه��و  �لت�سريع��ي  �ملجل���س  رئي���س  ف��اإن  بو�جب��ه،  �لقي��ام 
�ل��ذي يقوم مق��ام �لرئي�س ملدة 60 يوًم��ا متهيًد� لإجر�ء 

�نتخابات.
وذّك��ر بحر بوقوع حادثة م�سابهة ع��ام 2004م، حينما 
تويف رئي���س �ل�سلطة يف حينه يا�س��ر عرفات وحل مكانه 
رئي�س �ملجل�س �لت�سريعي �آنذ�ك روحي فتوح، وبالتايل ل 

عالقة للمجل�س �لوطني بالأمر.

مشاركة دحالن
وح��ول م�ساركة �لنائب ع��ن حركة فتح حممد دحالن يف 
جل�سة �ملجل�س �لت�سريعي �لأخرة، قال بحر: �إن حما�س 

تتق��رب من كافة �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني، وعلى م�ستوى 
�لأ�سخا���س و�لأحز�ب و�ل��دول و�لروؤ�س��اء، باعتبار �أنها 
حرك��ة منفتح��ة عل��ى �لعامل متل��ك �ملرونة م��ع حفاظها 

على ثو�بتها ومقاومتها.
ت�سريع��ي  جمل���س  كرئي���س  �أ�ستطي��ع  "ل  و�أ�س��اف: 
)بالإنابة( منع �أحد من �لنو�ب �لتحدث يف جل�ساتنا )يف 
�إ�س��ارة �إىل دحالن("، م�سر� �إىل �أن��ه قام بتوجيه دعوة 
لكافة نو�ب �ل�سعب �لفل�سطيني من كافة �لكتل �لرملانية 
حل�س��ور جل�س��ة �ملجل���س �لأخرة �لت��ي خ�س�س��ت ب�سكل 

�أ�سا�سي للحديث عن �لقد�س.
وتابع بح��ر: "لدينا ثلثا جمموع �أع�ساء �ملجل�س باعتبار 
�أن لدين��ا توكي��الت قانوني��ة من كتلة �لتغي��ر و�لإ�سالح 
بال�سف��ة �لغربية، يف ظل �أن �لنو�ب وعل��ى ر�أ�سهم رئي�س 
�ملجل���س �لت�سريع��ي عزي��ز دوي��ك، �ل��ذي ل ي�ستطيع �أن 
يديل ب�سوته حتى عر )�لفيديو كونفرن�س(، مالحقون 

من قبل �ل�سلطة"، كما قال.
وع��ن �إمكاني��ة تفعي��ل دور ن��و�ب �ل�سف��ة �لغربية خالل 
�لن��و�ب  ه��وؤلء  �أن  �إىل  بح��ر  �أ�س��ار  �ملقبل��ة،  �ملرحل��ة 

"حما�س��رون ب��ني مطرق��ة عبا���س و�سن��د�ن �لحتالل، 
ومالحقون م��ن �لطرفني يف ظل �لعتق��الت و�ملالحقة، 

بهدف تغييبهم".

المصالحة المجتمعية
�سحاي��ا  وتعوي���س  �ملجتمعي��ة  �مل�ساحل��ة  مو�س��وع  ويف 
�لنق�س��ام �لفل�سطين��ي، �أ�س��ار بح��ر �إىل �أن هن��اك جلاًنا 
م�سكل��ة م��ن كاف��ة �لأط��ر�ف و�لف�سائ��ل �لفل�سطيني��ة 
وم��ن �ملجل���س �لت�سريعي، عقدت جل�س��ات متتالية للبدء 
يف تطبي��ق �مل�ساحل��ة �ملجتمعي��ة على �لأر���س يف �أقرب 
وقت ممك��ن. و�مل�ساحلة �ملجتمعية هي نت��اج �لتفاهمات 
�لأخ��رة �لت��ي حدث��ت يف �لقاهرة ب��ني حما���س و"تيار 

دحالن"، كما �أ�ساف بحر.
و�أكم��ل بح��ر فيم��ا يتعل��ق بالإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة �لتي 
�تخذه��ا رئي���س �ل�سلط��ة �س��د �ملو�طنني يف قط��اع غزة 
بحج��ة �ل�سغط عل��ى حما�س لإنه��اء �لنق�س��ام، قائاًل: 
�إن عبا���س يري��د حتري���س �لنا�س على حما���س، و�تهمه 
بال�سع��ي لتدمر �أهم مرفقني يف قطاع غزة وهما �لتعليم 

و�ل�سحة من خالل �إحال��ة �لآلف من �ملعلمني و�لأطباء 
�إىل �لتقاعد �لبكر.

�نتقامي��ة  بعقلي��ة  �إل  يفك��ر  ل  "عبا���س  بح��ر:  ومت��م 
�إجر�مي��ة، وه��و غ��ر مقتن��ع �أن �لنا�س يعرف��ون حما�س 

ونز�هتها وحبها للوطن و�ملقاومة".
"�أن  وتاب��ع �لنائ��ب �لأول لرئي���س �ملجل���س �لت�سريع��ي 
عبا���س ل يري��د �مل�ساحلة، لأنه لو �أر�ده��ا فهي موجودة 
يف �لتفاقي��ات �ل�سابق��ة �لتي حتت��اج �إىل تطبيق، لكنه 
يري��د �ل�سغ��ط على �ملو�طن��ني من �أج��ل حتري�سهم على 

حما�س".
�إل �أنه ��ستدرك "�أن �لفر�سة ما ز�لت متاحة �أمام عبا�س 
وحركة فت��ح لتحقيق �مل�ساحلة، على �أ�سا�س وجود نو�يا 
�سادقة لاللتقاء، مع �حلفاظ على �لثو�بت �لفل�سطينية 
ووح��دة �ل�سعب، وم��ن خالل تطبيق �تفاق��ات �مل�ساحلة 

�ل�سابقة �لتي وقع عليها �لكل �لفل�سطيني".

التفاهمات مع مصر
وفيم��ا يتعل��ق بنتائ��ج �لتفاهم��ات �لأخ��رة ب��ني حركة 
حما���س و�مل�سوؤولني يف م�سر، ب��ني �أن ن�سو�س �لتفاهمات 
ب�سكلها �لعام تن�س على فتح معر رفح للب�سائع و�لأفر�د 
ب�س��كل د�ئم، "�لتي �إذ� ما متت فاإنها تنهي م�سكلة �ملعاناة 

�لإن�سانية للطالب و�ملر�سى".
كم��ا ق��در بانته��اء �مل�س��كالت �لقت�سادي��ة "م��ن خ��الل 
�لدخ��ول يف تب��ادل جتاري عر �إن�س��اء منطقة �سناعية 

على �حلدود بني م�سر وغزة".
ولف��ت بح��ر �إىل �أن تقدي��ر�ت �لتبادل �لتج��اري �سنويا 
ب��ني غ��زة وم�س��ر ت��رت�وح ب��ني ملي��ار وملي��اري دولر، 
معرب��ا عن �أمله �أن يب��د�أ تنفيذ تلك �لتفاهمات يف �أقرب 
فر�س��ة ممكنة، �لأمر �لذي ينعك���س �إيجاًبا على �ل�سعب 

�لفل�سطيني.
لرئي���س  �لأخ��رة  �لزي��ارة  توؤث��ر  �أن  بح��ر  و��ستبع��د 
�ل�سلط��ة حمم��ود عبا���س مل�س��ر ولقائ��ه بالرئي���س عبد 
�لفت��اح �ل�سي�س��ي، على �لتفاهم��ات لأن �مل�سري��ني فهمو� 

�حتياجات غزة، و�أن حما�س حري�سة على �أمن م�سر.

بحر: عباس ال يملك قرار حل التشريعي ولدينا خطوات للرد

"إخوة وليس أبناء عم"
يق��ول حممد م�ستهى وهو �ساحب مبادرة لإن�ساء 
ر�بط��ة للعائل��ة، يف حديث للر�أي:" ب��د�أت هذه 
�ملبادرة عندما علمنا مبر�س �أحد رجال �لعائلة، 
فتم ت�سكيل عدد من �سب��اب �لعائلة ليتم زيارته 
و�لطمئن��ان عليه، ف��كان �لعدد �آن��ذ�ك ثمانية 
�أف��ر�د وكان��ت �لزيارة ناجحة ج��د�، وكان �سعار 

هذه �لزيارة " كلنا �خوة ولي�س �أبناء عم".
ويوؤك��د حمم��د �سعادت��ه عندما جنح��ت �لزيارة 
و�أحببن��ا �أن نق��وم بعدد م��ن �لزي��ار�ت �لأخرى 
م��ن رج��الت �لعائل��ة، ومع كل زي��ارة جند تقدم 
وتط��ور يف ع��دد �ل�سب��اب �مل�سارك��ني حت��ى و�سل 
�لع��دد �ىل 60 م�س��اركا، معرب��ا ع��ن �أمل��ه يف �أن 
ي�ستم��ر �لعط��اء و�أن ت�ستم��ر �ملحب��ة ب��ني �أبناء 
�لعائلة و�أن يعيدو� ذكريات �آبائهم و�أجد�دهم .
ووف��ق ما ذك��ره فاإن تط��ورت �لزي��ار�ت �لعائلية 
�سملت �أ�سر �ل�سه��د�ء و�جلرحى، وتقدمي و�جب 
�لع��ز�ء �أي�س��ا وزي��ارة �مل�ست�سفيات مث��ل �ل�سفاء 
�لنف�س��ي  �لدع��م  وتق��دمي  لالأطف��ال،  و�ل��درة 

و�ملعنوي للمر�سى وذويهم.

سياج عائلي
ويق��ول �ملعلم موؤم��ن م�ستهى يف حدي��ث للر�أي:" 
�إن �لرت�ب��ط �لأ�س��ري و�لعائلي من باب �سرورته 
كعن�س��ر م��ن عنا�س��ر �ل�س��الح �لجتماع��ي عر 
�س��الح �لأ�سرة وجناحه��ا يف �إقامة �سي��اج عائلي 
حوزت��ه"،  يف  و�سغ��ار�  كب��ار�  �لأف��ر�د  يحم��ي 
مو�سح��ا �أن��ه بجه��ود �لعدي��د م��ن �ل�سخ�سي��ات 
�أبن��اء  و�ل�سب��اب، قام��ت جمموع��ة كب��رة م��ن 
عائلته باإطالق حملة عائلية مت ت�سميتها " كلنا 

�إخوة ولي�س �أبناء عم".
و�لألف��ة  �ملحب��ة  ن�س��ر  �إىل  �حلمل��ة  وته��دف 
و�لتعارف بني �أبناء �لعائلة، ون�سر فكرة �لوحدة 
و�لإخوة و�ملحبة بينهم، و�ل�ستفادة من خر�ت 
�لكب��ار و�ل�ستم��اع لإر�ساد�ته��م ون�سائحه��م من 

�أجل رفعة �ساأن �لعائلة.
وي�سع��ر موؤم��ن بالفخ��ر بالعائل��ة �لغ��ر�ء �لت��ي 
ينتم��ي �إليها، و�لتي خرجت �لكث��ر من �ل�سهد�ء 
و�لعلماء و�لقادة، موؤكد� �أن �حلملة تهدف �أي�سا 
لزي��ارة �لعديد من �أبناء �لعائل��ة �سيوخا وكبار� 
و�سغ��ار� و�سباب��ا بجمي��ع �ملنا�سبات، منه��ا ما هو 

�سعيد �أو حزين.
ووف��ق ما ذكره ف��اإن ر�بطة عائل��ة م�ستهى تقوم 
ثقافي��ة  وم�سابق��ات  ترفيهي��ة  رح��الت  بعق��د 
وغره��ا م��ن �لفعالي��ات و�لأن�سط��ة �لت��ي تكون 
نابع��ة م��ن �أف��كار وتنفي��ذ �أبن��اء �لعائل��ة، كم��ا 

وتتعدى �لزي��ار�ت لت�سارك �ملجتم��ع �ملحلي مثل 
زي��ارة �ملوؤ�س�س��ات و�ملر�ف��ق �لعام��ة �ملحلية، مثل 
�مل�ست�سفي��ات وزي��ارة �ملر�س��ى د�خله��ا، وتق��دمي 
�لهد�يا �ملتو��سعة لهم، وتعميم مثل هذه �لفكار 

لت�سل �جلميع .
كما تق��دم ر�بطة �سباب �لعائلة، �لدعم �لنف�سي 
و�ملعن��وي، فمث��ل ه��ذه �لأف��كار و�حلم��الت م��ن 
�ساأنها تقوية �لرت�ب��ط �ل�سري وتن�سيط �لآر�ء 
و�لقرت�ح��ات عن��د �لعدي��د م��ن �أبن��اء �لعائلة 
و��ستثماره��ا وتفعيله��ا ب�س��كل �يجابي م��ن �أجل 
خدم��ة �لعائل��ة ون�سر �ملحبة يف قل��وب �أفر�دها، 
ومو�جه��ة �أي عائ��ق �أو م�سكل��ة، ومو�جهته��ا من 
خ��الل ه��ذ� �لرت�ب��ط و�لتغل��ب عليه��ا ب�سهول��ة 

وي�سر.
م��ن جهته يق��ول �حلاج �أب��و �أ�س��رف م�ستهى وهو 
�أح��د كب��ار �لعائل��ة، تعقيب��ا على تنفي��ذ حملة 
" باأن��ه ي�سجع  �أبن��اء ع��م  �إخ��وة ولي���س  "كلن��ا 
على تنفي��ذ مثل ه��ذه �لأفكار، د�عي��ا بالتوفيق 

و�لنجاح لهم .
ويوؤك��د يف حدي��ث لل��ر�أي، �أن مثل ه��ذه �لعاد�ت 
دينن��ا  م��ن  �لأ�س��ل  يف  نابع��ة  ه��ي  �ليجابي��ة 
�ل�سالم��ي �حلنيف و�سن��ة نبينا، كم��ا ودعا �ىل 

تفعي��ل مثل هذه �حلم��الت على باق��ي �لعائالت 
�لفل�سطيني��ة ملا لها من �أث��ر ودور كبر يف تر�سيخ 
وتقوي��ة �لعالق��ات �لجتماعي��ة وبناءه��ا على 
�أ�س���س متينة، كما تتيح جم��ال للتعارف و�ملحبة 
بني �أفر�د �لعائل��ة وم�ساركة �لنا�س يف �أفر�حهم 

و�أحز�نهم.

نشاطات واضحة
�ل�س��اب ح�س��ام جحج��وح ه��و �لآخ��ر كان �أح��د 
�لد�عم��ني لفكرة �إقامة ر�بطة لعائلته، باعتبار 
�أن �لكب��ار يف �لعائل��ة ل يوجد له��م �أي ن�ساط يف 
�أي منا�سب��ة �س��وى زي��ار�ت فردي��ة، كم��ا �أنهم ل 
ي�ستطيعون مو�كب��ة طموح �ل�سباب يف �لكثر من 
�لفعاليات نظر� لل�سحة �لعام��ة، �أو �ن�سغالهم �أو 
�لنم��ط �ل�سلوكي �لقدمي �ل��ذي �عتادو� عليه يف 

زمن تغر كثر� بتطور �أدو�ته وو�سائله.
ل��ه  كان  ذل��ك  �إن  لل��ر�أي:"  جحج��وح  يق��ول 
�نعكا���س و��سح على جيل �ل�سب��اب يف �لن�ساطات 
و�لفعالي��ات �لت��ي تخ���س �لعائل��ة، وخا�س��ة �أن 
ع��دد كب��ر منه��م ل يع��رف بع�سه��م بع�س��ا �ذ� 
حتدثنا ع��ن �ملحافظات، فابن غزة ل يعرف �بن 

�لو�سطى وكذلك �جلنوب".

وكان ح�س��ام ق��د ب��ادر م��ع �أح��د �سب��اب �لعائلة 
�لن�سيط��ني بزي��ار�ت فردي��ة ل��كل عائل��ة لطرح 
�لفك��رة، حيث لقت قبول كبر� من �جلميع، ثم 
�أعلن عن �جتماع جلميع �سباب �لعائلة ومت طرح 
ت�سكيل جمل���س �سب��اب و��ستدعاء كب��ار �لعائلة 
لختي��ار خمت��ار، حي��ث مل يك��ن لديه��م خمت��ار 
معتم��د م��ن �جلميع ويحم��ل ختم �ملخ��رتة، ومن 
ثم قامو� بتحديد �لأن�سط��ة �لو�جب �لقيام بها 
وترتي��ب لو�ئح د�خلية لل�س��ر عليها حتى تكون 

�لن�ساطات و��سحة ولي�ست ع�سو�ئية.
وم��ن �أبرز ن�ساط��ات �لعائل��ة، زي��ار�ت بالتن�سيق 
م��ع كبارها ملن يح��دث عنده منا�سب��ة يف �لعائلة 
وم��وؤ�زرة �لعائالت �لأخرى يف �لأف��ر�ح و�لعز�ء 
من خالل زيار�ت با�س��م �لعائلة لل�سباب و�لكبار، 
م��ع طباع��ة بو�س��رت�ت ب��كل منا�سبة عل��ى حدة 

ل�ستخد�مها.

تعزيز التكافل االجتماعي
زه��ر  �لجتماع��ي  �لأخ�سائ��ي  يق��ول  ب��دوره 
مالخ��ة:" �إن �أم��ام �نت�س��ار مث��ل ه��ذه �ل�س��كال 
�لتفاعلي��ة يف �ملجتم��ع وظهوره��ا ب�س��كل ملف��ت 
�لهتم��ام  منه��ا  �أ�سب��اب،  لع��دة  يع��ود  لالنتب��اه 
�ملجتمع��ي وت�سجيع �لأنظم��ة �لقائمة على ذلك 
من خ��الل ت�سكي��ل جمال�س للعائ��الت وللع�سائر، 
فهذ� �سجع كثر من �لعائالت جلمع �سمل �لعائلة 
وتوحي��د �أطر�فها عن طري��ق �لزيار�ت، ووحدة 
�لكلم��ة و�لتو�جد يف �ملنا�سبات وت�سكيل �لتكافل 

�لجتماعي للعائلة".
ويوؤك��د مالخة يف حديثه لل��ر�أي، �أن هذ� يحمل 
مفاهي��م  تعزي��ز  منه��ا  �ليجابي��ات  م��ن  كث��ر 
�لتكاف��ل و�إعان��ة �ملحت��اج د�خل �لعائل��ة، ون�سر 
وج��ود  و�أن  �لد�ئ��م،  و�لتنا�س��ح  و�ل��ود  �ملحب��ة 
مرجعي��ة عائلية عند �أفر�ده��ا يدفعهم للتفكر 

و�مل�سورة قبل �لقد�م على �ي �أمر �أو ت�سرف.
عل��ى  بظالل��ه  يلق��ي  �لم��ر  ه��ذ�  وي�سي��ف:" 
�لتفاع��ل �ملجتمع��ي ب��ني �لعائ��الت، فاملجامالت 
با�س��م  حا�س��ر  يك��ون  و�لتق��ارب  و�لزي��ار�ت 
�لعو�ئ��ل، كما �أن �لهتمام بتجمع �لعائلة يوجد 
�لتناف���س �ليجابي بني عنا�سره��ا و�أفر�دها يف 
�لعل��م وطلب��ه، و�لعم��ل و�لجتهاد به��ذه �لمور 

وغرها".
ول ت��ز�ل �لكثر من �لعائالت حتذو نف�س �حلذو 
م��ن خ��الل ت�سكي��ل خالي��ا �سبابي��ة فيم��ا بينها 
م��ن �أج��ل تاأكيد حلم��ة وتر�ب��ط �أبناءه��ا، وهو 
م��ا ل��ه دور كب��ر يف تر�سي��خ وتقوي��ة �لعالق��ات 
�لجتماعي��ة وبناءه��ا عل��ى �أ�س���س متين��ة، كما 

تتيح جمال للتعارف و�ملحبة بني �أفر�دها .

رابطة العائالت .. مبادرات اجتماعية جديدة
 تلغي  "عشوائية" الشباب

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
يوما بعد ي��وم تت�ساعد ظاهرة �لزيار�ت 
ب��ني  و�لرو�ب��ط �لجتماعي��ة  �لعائلي��ة 
�أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني يف مدينة غزة، 
بالرغ��م من �لظ��روف �لع�سيبة �لتي متر 
به��ا تلك �لبقع��ة �ل�سغ��رة �ملحا�سرة من 
كل حدب و�س��وب. وت�سعى كل عائلة �إىل 

�أن توجد لكل منها ر�بطة تتحدث با�سمها 
�أو تق��وم بتمثيله��ا يف �ملنا�سبات �حلزينة 
و�ل�سعيدة، ويف كل �لظروف وهو ما يزيد 
م��ن �أو��سر �لعالقات بني �أبناء �لعائلة �أو 

ما ي�سمى ب� "�حلمولة".
عائل��ة م�ستهى بغ��زة هي من��وذج يحتذى 
ب��ه يف كيفية �لرت�بط �لعائلي و�لرتقاء 

بعو�ئلها م��ن خالل �لزي��ار�ت و�لعالقات 
و�لتالح��م  �أبنائه��ا،  ب��ني  �لجتماعي��ة 
�لو�ح��دة،  �لأ�س��رة  �أف��ر�د  ب��ني  �لكب��ر 
�أي  ح��دوث  ف��ور  يتو�ج��دون  فتجده��م 
ق�سي��ة �أو م�سكل��ة، وجتده��م يف مقدم��ة 
زي��ار�ت �ملر�س��ى ويف �لأح��ز�ن و�لأفر�ح 

�أي�سا.
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تجّنب هذه األطعمة إذا كنت تعاني من الحموضة

غزة- �لر�أي
�أو  يع��اين كث��رون م��ن �حلمو�س��ة 
حال �رجت��اع �حلم���س �لتي حتدث 
�ملع��دة  حم���س  يت�س��رب  عندم��ا 
بالجت��اه �خلاط��ئ �أي م��ن �ملع��دة 
�لأعر����س  وت��رت�وح  �مل��ريء،  �إىل 
ب��ني �ل�سعور باحلرق��ة يف �ملريء �أو 
�آلم يف �ملع��دة و�سعوب��ة يف �لبل��ع، 
�لأم��ر �لذي يجع��ل �ل�سخ�س �لذي 
يع��اين من �حلمو�س��ة ي�سعر بالأمل 
�أو ع��دم �لر�حة. ومن جهة �أخرى، 
ق��د ترت�ف��ق �حلمو�س��ة م��ع �سع��ور 

طفيف باحلرقة.
ومير �لطع��ام بعد �بتالعه باملريء 
حت��ى ي�سل �إىل حلقة من �لع�سالت 
ت�سم��ى �لع�سل��ة �لعا�س��رة �ملريئية 
�ل�سفل��ى ومنها �إىل �ملع��دة، وتتمثل 
وظيف��ة ه��ذه �لع�سل��ة بال�سيط��رة 
على �لعملية �له�سمية �لتي حت�سل 
يف �ملع��دة ومن��ع حمتوي��ات �ملع��دة 
م��ن �لع��ودة �إىل �مل��ريء. ويح��دث 
�رجت��اع �حلمو�س��ة عندم��ا تك��ون 
��سرتخ��اء  بح��ال  �لع�سل��ة  ه��ذه 

غ��ر طبيعي��ة مم��ا ي�سم��ح بتدف��ق 
حمتوي��ات �ملع��دة م��رة �أخ��رى �إىل 

�ملريء.
ويف هذ� �لإط��ار، توجد �لعديد من 
�لعو�مل �لت��ي ت�سبب �سعفًا �أو خلاًل 
يف عمل �لع�سل��ة �لعا�سرة �ملريئية 
�ل�سفلى مثل �لتدخني وزيادة �لوزن 
�أو تناول بع�س �لأدوية، كما ت�سهم 
يف  و�مل�سروب��ات  �لأطعم��ة  بع���س 

�رتد�د �حلم�س من �ملعدة ومنها:
بالده��ون:  �لغني��ة  �لأطعم��ة   -
تقوم �لدهون باإبط��اء �إفر�غ �ملعدة 
مم��ا يزي��د �ل�سغ��ط عل��ى �لع�سل��ة 
�لعا�سرة �ملريئية �ل�سفلى مما يزيد 
خط��ر �رجت��اع �حلم�س م��ن �ملعدة، 
لذل��ك يف�سل �لتقلي��ل من �لأطعمة 
�ملقلي��ة مث��ل �لأ�سم��اك و�لبطاط��ا 

و�للحوم.
- �لطعام �حل��ار: تزيد �لتو�بل من 
حرق��ة �ملع��دة وت�سب��ب �لرجت��اع 
يف �حلمو�س��ة، وق��د يتاأث��ر بع���س 
م��ن  �أك��رث  بالتو�ب��ل  �لأ�سخا���س 

غرهم.

غزة- �لر�أي- �إبر�هيم �سقوره
بعب��ار�ت خنقته��ا �لع��ر�ت وبكث��ر من 
�لآلم و�لعت��اب ع��رت �ملري�س��ة �مل�سنة 
ملي��اء عكيل��ة ع��ن حزنها �لعمي��ق جر�ء 
ع��دم متكنها من �حل�س��ول على حقها يف 
�لع��الج حي��ث حتت��اج لعملي��ة ق�سط��رة 
وتنتظ��ر  دعام��ات،  وتركي��ب  قلبي��ة 
حتويلتها للعالج يف �خلارج منذ ما يقارب 
�لع�س��رة �أيام ومل جت��د �أي رد من جانب 

وز�رة �ل�سحة يف ر�م �هلل.
عكيل��ة  ملي��اء  �ملري�س��ة  �سقيق��ة  تق��ول 
و�لت��ي تر�فق �سقيقتها يف جممع �ل�سفاء 
ت�ستط��ع  ومل  غ��زة،  مبدين��ة  �لطب��ي 
�حلديث ج��ر�ء �آلمها خ��الل لقاء معها 
�لي��وم �لأربعاء �إن �سقيقتها عملت لأكرث 
م��ن 30 عام��ًا يف مهن��ة �لتعلي��م �سم��ن 
�لقط��اع �حلكوم��ي حي��ث كان��ت منوذجا 
يحت��ذى به، وكانت عل��ى �لدو�م ملتزمة 
بدفع ر�س��وم �لتاأمني �ل�سح��ي، �أما �ليوم 
وحني ك��رت و�سعف��ت و�أ�سابه��ا �ملر�س 
مل جت��د من يرد لها �جلميل، على ح�سب 

تعبرها.
وتتتاب��ع: تع��اين �سقيقت��ي م��ن �آلم يف 

و��ستطعن��ا  �لتنف���س  يف  و�سي��ق  �لقل��ب 
قبي��ل �سه��ر تدب��ر �مل��ال �ل��الزم ل�سر�ء 
دعام��ة وعم��ل عملي��ة ل�سقيقت��ي حيث 
�أخرن��ا �لأطباء يف جممع �ل�سفاء بعدم 
وج��ود �لدعامات �لالزم��ة للعالج جر�ء 
ع��دم �ر�س��ال �لأدوي��ة و�مل�ستهل��كات من 

جانب وز�رة �ل�سحة يف ر�م �هلل.
وت�س��ر �إىل �ن��ه وبعد متك��ن ��سرتها من 
�س��ر�ء �لدعام��ة �لأوىل وعمل �لعملية، 
وبع��د ف��رتة وجيزة م��ن �لزم��ن تبني �أن 
�سقيقته��ا بحاج��ة �إىل تركي��ب دعام��ة 
�أخرى لأح��د �ل�سر�ي��ني �لأخرى، حيث 
كان��ت �لعائل��ة ��ستنف��ذت مادي��ًا ج��ر�ء 
�لعملي��ة �لأوىل، وهو ما ��سطر �لأطباء 
�إىل �ج��ر�ء حتويل��ة عالجي��ة لإجر�ء 
�لعملي��ة وحتى �للحظ��ة مل ي�سل �أي رد 

بخ�سو�س حالتها �لطبية.
وتنا�س��د �سقيق��ة �حلاج��ة ملي��اء جميع 
�ل�سمائ��ر �حلية و�ملوؤ�س�س��ات �حلقوقية 
بالتدخ��ل لإنقاذ �سقيقته��ا مت�سائلة هل 
�أ�سبح �حلق �لطبيعي يف �لعالج للمري�س 
يحتاج لكل هذه �لجر�ء�ت و�ملماطالت 

�لطويلة و�ملذلة للمري�س �لغزي.

المريضة عكيلة تبكي وتقول:

خدمت القطاع الحكومي 30 عامًا وال أجد اليوم حقي في العالج
جانب من بيع العنب الغزي على مفترقات قطاع غزة/ تصوير عطية درويش
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

�إعد�د جمعية و�عد لالأ�سرى و�ملحررين
�ل�سقيق��ان باه��ر وبهي��ج ب��در، م��ن بلدة 
بيت لقي��ا غ��رب ر�م �هلل �ملحتلة، رفيقا 
رحل��ة �لعتق��ال من��ذ 14 عاًم��ا، عا�سا 
وحت��ت  �لزنازي��ن  يف  مًع��ا،  تفا�سيله��ا 
�سربات �ملحققني، يف �لأعياد بعيًد� عن 
�لأه��ل و�لوطن، ويف �لأح��ز�ن ي�سمحان 

دموعهما ويطببان جر�هما.
عا���س بهي��ج وباهر مًع��ا من��ذ طفولتهما 
يف  و�حلرم��ان،  و�لفق��ر  �ليت��م  حي��اة 
ظ��الل و�لدتهما �لتي ربتهما على �خللق 

و�لدي��ن و�لعلم، بع��د �أن ت��ويف و�لدهما 
وبهيج يف عم��ر �ل5 �سنو�ت فقط، بينما 
كان باه��ر يحب��و ول يع��رف م��ن �لدنيا 

�سيًئا.
 ك��ر بهيج وباه��ر وتعلما م��ن و�لدتهما 
�أن ك��ر �لبي��وت وكرث �مل��ال ل يربي، بل 
�لأخالق و�لدين هما ر�أ�س مال �لإن�سان، 
فتخ��رج بهي��ج من �جلامع��ة يف تخ�س�س 
�إد�رة �لأعمال و�لتجارة بتفوق، و�أكمل 
باهر در��سته و�نتظم يف عمله بالد�خل 

�ملحتل.

 م��ع �ن��دلع �نتفا�سة �لأق�س��ى وتعاظم 
�أحد�ثه��ا يوًم��ا بع��د ي��وم، �نتظ��م باهر 
بقي��ادة  للمقاوم��ة  خلي��ة  يف  وبهي��ج 
�ل�سيخ �لأ�سر �سالح د�ر مو�سى، ومتكنت 
�خللي��ة م��ن تنفي��ذ ع��دد م��ن �لعمليات 

�ل�ست�سهادية.
بهيج خ��الل �سن��و�ت �عتقال��ه متكن من 
حف��ظ �لقر�ن �لكرمي كام��اًل، ومن تعلم 
�للغ��ة �لعري��ة ويق�س��ي معظ��م وقت��ه 
يف �ملعتق��ل، قارًئ��ا �أو معلًم��ا لالأ�سرى من 
خ��الل �ل��دور�ت و�مل�ساق��ات �جلامعية، 

حف��ظ  يف  باه��ر  ين�سغ��ل  �ملقاب��ل  ويف 
�لق��ر�ن وم�ساعدة �لأ�س��رى يف مو�جهة 
م��ن  �أ�سب��ح  حي��ث  �لحت��الل،  �إد�رة 

قياد�ت �حلركة �لأ�سرة.
�أي��ام ف�سلت فقط ب��ني �عتقال باهر   3
وحف��ل زفاف��ه، �ل��ذي كان مق��رًر� ي��وم 
�جلمعة ليت��م �عتقاله يف يوم �لثالثاء، 
وبقي��ت خطيبت��ه مرتبط��ة ب��ه مل��دة 4 
له��ا  ي��رتك  �ن  ف�س��ل  ولكن��ه  �سن��و�ت، 
�خلي��ار يف �لنف�س��ال عنه��ا و�لرتباط 
فال يعلم كم من �ل�سنو�ت �سيم�سي خلف 

�لق�سبان.
“جم��ان، و�إميان، وعم��ر” �أبناء �لأ�سر 
بهي��ج، من��ذ �ن تفتح��ت عيونه��م عل��ى 
�حلي��اة، مل يج��دو� و�لده��م �إل �أ�س��ًر� 
لي�سب��ح حل��م حياته��م �أن ي�سمه��م معه 

منزل و�حد، كبقية �لعائالت.
�سه��ر و�ح��د فق��ط عا�ست جم��ان “�خر 
�لعنق��ود” م��ع و�لدها، ود�ئًم��ا ما تقول 
�سدي��د  بح��زن  “ت�سع��ر  �أنه��ا  لو�لدته��ا 
�أم��ام �سديقاته��ا، عندم��ا يتحدث��ن عن 

�أباءهن”.

بهيج وباهر بدر .. 
عام جديد في المعتقالت

�لقد�س �ملحتلة- �لر�أي
�سن��و�ت،  ع��دة  ��ستم��ر  توق��ف  بع��د 
تع��ود �سلطات �لحت��الل جمدد� �إىل 
�سيا�س��ة �لتهجر يف حي �ل�سيخ جر�ح 
يف �لقد���س �ملحتل��ة، ومو��سلة �لعمل 
على تهويد �حلي، حي��ث من �ملقرر �أن 
ي�سبح �أم��ر �إخالء عائل��ة فل�سطينية 
م��ن �حلي �س��اري �ملفعول بع��د خم�سة 

�أيام.
ي�س��ار �إىل �أن �لعائل��ة تتاألف من �ستة 
باإخ��الء  �أم��ر�  ت�سلم��ت  وق��د  �أنف��ار، 
منزله��ا يف ح��ي �ل�سيخ ج��ر�ح، ي�سبح 

�ساري �ملفعول بعد خم�سة �أيام.
ولفت تقري��ر ن�سره مر��س��ل �سحيفة 
ن��ر  �لقد���س،  ل�س��وؤون  "هاآرت���س" 
�لعائ��الت  �سم��ن  �أن��ه  �إىل  ح�س��ون، 
�ملن��وي �إخالءه��ا، عائل��ة �سما�سن��ة، 
وه��ي تتاألف من م�سنني يف �لثمانينات 

من عمريهما.
وي�س��اف �أم��ر �لإخ��الء �ل��ذي �س��در 
�إج��ر�ء�ت  �إىل  �ملا�س��ي  �لأ�سب��وع 
�لإخ��الء �لت��ي جت��ددت موؤخ��ر� �سد 
عائلت��ني �أخري��ني يفرت���س �أن تخليا 

منزليهما يف ت�سرين �لأول/�أكتوبر.
كما لفت �لتقرير �إىل �أن دبلوما�سيني 
من �سبع دول و�سلو� �إىل �ملنطقة، يوم 
�أم���س �لأول، يف زي��ارة ت�سامني��ة م��ع 

�أ�سحاب �ملنازل �ملهددة بالإخالء.
عائل��ة  ف��اإن  �لتقري��ر،  وبح�س��ب 
يف  �سغ��ر�  من��زل  ت�سك��ن  �سما�سن��ة 
حي �ل�سيخ جر�ح من��ذ �لعام 1964. 
ويط��رح �دعاء ب��اأن �ملبن��ى مقام على 

�أر�س متلكها عائل��ة يهودية قبل عام 
�لنكبة 1948.

"�ل�سن��دوق لأر��سي  وقامت جمعي��ة 
�إ�سر�ئي��ل" �ليميني��ة باإجر�ء �ت�سال 
�لوريث��ة �ملفرت�س��ة، ومثلته��ا يف  م��ع 

�إجر�ء ق�سائي لإخالء �ملبنى.

يف  ج��اء  كم��ا  �سن��و�ت،  �أرب��ع  وقب��ل 
ق�سائي��ة  هيئ��ة  ق��ررت  �لتقري��ر، 
يف �ملحكم��ة �لعلي��ا �أن �حلدي��ث ع��ن 
�ملحكمة  �أن  بيد  يهودية"،  "ممتلكات 
�أجل��ت �إخ��الء عائل��ة �سما�سن��ة م��ن 

�ملكان ملدة �سنة ون�سف.

�سنت��ان  م��رت  �أن��ه  �لتقري��ر  وتاب��ع 
�ل��ذي  �لإخ��الء  موع��د  م��ن  ون�س��ف 
�أي��ة  تتخ��ذ  ومل  �ملحكم��ة،  حددت��ه 

�إجر�ء�ت لتنفيذ �لإخالء.
ويدع��ي نا�سطو �ليمني �لذين يعملون 
عل��ى �نت��ز�ع �ملبن��ى �أن��ه ب�سب��ب تغر 

�لأج��و�ء �ل�سيا�سي��ة، وتغ��ر �لإد�رة 
�لأمركي��ة، فق��د جت��ددت �إجر�ء�ت 

�لإخالء.
وج��اء يف �أمر �لإخ��الء �لذي ت�سلمته 
�لعائل��ة قب��ل نح��و �أ�سب��وع �أن عليه��ا 
�إخ��الء �ملبن��ى خالل ف��رتة ل تتعدى 
�لتا�س��ع م��ن �آب/ �أغ�سط���س �جل��اري، 

و�إل �ستنفذ عملية �لإخالء بالقوة.
�سرط��ة  �أف��ر�د  و�س��ل  ق��د  وكان 
�لحتالل �إىل �مل��كان، وقامو� بجولة 
�أبن��اء  �أح��د  و��ستدع��و�  د�خل��ه،  يف 

�لعائلة للتحقيق معه.
وي��وم �أم���س �لأول، ق��ام دبلوما�سيون 
فرن�س��ا  �أوروبي��ة،  دول  �سب��ع  م��ن 
و�إيطاليا وبلجيكا و�إيرلند� و�ل�سويد 
و�لرنوي��ج ومالط��ا بزي��ارة ت�سامنية 

مع �لعائلة.
يذك��ر �أن��ه مت �إخ��الء 3 عائ��الت يف 
�لع��ام 2009 يف ظ��روف مماثلة، ويف 
حينه ن�ساأت حرك��ة �حتجاجية �سد 
دولي��ة.  �أ�س��د�ء  و�أث��ارت  �لإخ��الء، 
ويف حين��ه �سارك �لرئي���س �لأمركي 
�لأ�سب��ق، جيم��ي كارت��ر، يف مظاهرة 
�حتجاجي��ة �س��د تهويد ح��ي �ل�سيخ 

جر�ح.
جت��ددت  توق��ف،  وبع��د  ذل��ك،  �إىل 
�سيا�س��ة �لإخ��الء مرة �أخ��رى، حيث 
�إن��ه �إ�سافة �إىل �لإج��ر�ء�ت �لتي مت 
�تخاذها، فق��د متت �مل�سادقة موؤخر� 
عل��ى خمطط��ات بن��اء ��ستيط��اين يف 
�حل��ي، و�لتي تل��زم باإخ��الء ع�سر�ت 

�ل�سكان �لفل�سطينيني من �ملكان.

تجدد عمليات التهجير والتهويد في الشيخ جراح عباس يعزم على "إعدام صور الحياة بغزة"

غزة-�لر�أي - �آلء �لنمر
عالني��ة ودون زع��م من �أحد �مل�سوؤول��ني عر و�سائل 
�لإع��الم �ملختلف��ة، ب��ات رئي���س �ل�سلط��ة حمم��ود 
عبا���س يخ�س�س �إطاللته �لأخ��رة �أمام �لكامر�ت 
لإكم��ال �لإدلء ببقي��ة �لإج��ر�ء�ت �لعقابية �سد 
قط��اع غ��زة، دون ت��ردد ودون وج��ه رحي��م ي�سف��ع 
لل�سق �لآخر من �لوطن، نفذت �سبل �لعقاب �ملتخذة 

بحق مليوين مو�طن من قبل عبا�س.
�لت�سريح��ات �لأخرة لعبا�س ع��ر و�سائل �لإعالم 
ه��ذه  �لتحلي��ل  ول  �لتلفي��ق  تت�سم��ن  ل  و��سح��ة 
�مل��رة، فم��ن خاللها يب��دو �أن عبا�س قد فق��د �أور�ق 
�سغطه على حرك��ة حما�س، وعلى من بيده �لع�سى 
�حلاكم��ة لقط��اع غ��زة، ما دفع��ه لفر���س عقوبات 

باجلملة، دون متييز.

تهديد
�لتقاعد، من بينهم  �ل�سباب نحو  "�إحالة �ملوظفني 
�ملدني��ني و�لع�سكري��ن، قط��ع رو�ت��ب �ملوظف��ني يف 
موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل، قطع �لأم��و�ل �لو�فدة 
�لطبي��ة  �لتحوي��الت  وق��ف  غ��زة،  قط��اع  �إىل 
لالأطف��ال ومر�س��ى �ل�سرطان، قط��ع �لكهرباء، رفع 

قيمة �سريب��ة �لبلو، حرم��ان �خلريجني من فر�س 
�لتوظيف، �إغالق �ملوؤ�س�سات �خلرية ..."، �لقائمة 
بالعقوب��ات تط��ول، فه��ذه نب��ذة ق�سرة ع��ن بع�س 

�لعقوبات �لتي ميار�سها رئي�س �ل�سلطة �سد غزة.
كلم��ة رئي���س �ل�سلطة حمم��ود عبا���س �لتي حتدث 
بها م�ساء �ل�سب��ت، ت�سمنت �لت�سريح بوقف حتويل 
�ملخ�س�س��ات �ملالية �إىل قطاع غ��زة تدريجًيا، ما مل 

تلتزم حركة حما�س با�ستحقاقات �مل�ساحلة.
و�ته��م عبا�س يف كلمة ل��ه �أمام "فعالي��ات �لقد�س" 
مبق��ر �لرئا�س��ة ب��ر�م �هلل "جهات بال�سع��ي لإد�مة 
�نف�سال قطاع غزة حت��ى ل تقوم دولة فل�سطينية 
كاملة �ل�سيادة، منوها "ندفع ن�سف �مليز�نية )مليار 
ون�س��ف دولر( �سنوًي��ا لغ��زة من��ذ ع�س��ر �سن��و�ت، 
وعندما �سكلو� �حلكوم��ة يف غزة قلت �ساأوقف هذه 

�ملبالغ تدريجًيا".
وفيم��ا يتعل��ق باأزم��ة �لكهرباء �خلانق��ة يف �لقطاع 
ذك��ر عبا�س �أنه��ا تاأتي نتيجة لع��دم �ن�سياع حركة 
حما���س لإنه��اء �لنق�س��ام، وع��دم ح��ل حكومته��ا 
يف غ��زة ، م�سيف��ا �أن "كل �لع��امل يتح��دث مع��ي عن 
�ألغ��و� �حلكوم��ة يف غ��زة  �إذ�  كهرب��اء غ��زة )..( 

�سنلغي قطع �لكهرباء".

ز�عم��ًا �أن �لكهرباء تعم��ل لأربع وع�سرين �ساعة يف 
بيوت �مل�سئولني و�لأنفاق يف غزة.

نسف جهود
ع�س��و �للجن��ة �ملركزي��ة للجبه��ة �ل�سعبي��ة عب��د 
�لعلي��م دعنا، �أك��د على �أن عقوب��ات رئي�س �ل�سلطة 
حمم��ود عبا���س موجه��ة �س��د �ل�سع��ب �لفل�سطيني 
برمت��ه يف قطاع غزة ولي�س �سد حركة حما�س كما 
يدع��ي، و��سفا �إي��اه ب�"�لديكتاتوري و�ملت�سلط على 

�أبناء �سعبه".
وق��ال دعنا تعليقا على خطاب عبا�س �لذي �عرتف 
فيه مب�سوؤولية �سلطته عن قطع �لكهرباء و�لرو�تب 
عن غزة، �إن عبا�س عليه �ن يدرك باأنه غر �سرعي 

و�أن وليته �نتهت و�نه مغت�سب لل�سلطة.
و�أ�س��اف دعنا �أن كل م��ا يقوم به عبا�س هي مو�قف 
خاطئ��ة �له��دف منه��ا ��سته��د�ف �ل�سع��ب برمت��ه، 
م�س��ر� �ىل �أن �جلبه��ة وقف��ت موقف��ا و��سح��ا �سد 

ت�سرفاته، فا�سبح يعاديها ب�سكل غر ودي.
قال��ت،  "حما���س"  �لإ�سالمي��ة  �ملقاوم��ة  حرك��ة 
عبا���س  حمم��ود  �ل�سلط��ة  رئي���س  ت�سريح��ات  �إن 
�لهجومي��ة على �حلركة وتهديد�ت��ه للفل�سطينيني 

يف غ��زة مبزي��د م��ن �لعقوب��ات ه��ي ن�س��ف جله��ود 
�مل�ساحلة.

و�أو�سح��ت �حلركة يف ت�سريح �سحف��ي، �ل�سبت، �أن 
ت�سريح��ات عبا���س تعك�س �سوء نو�ي��اه جتاه �سكان 
قط��اع غ��زة، وك��ذب حديث��ه ع��ن �لوح��دة و�إنهاء 

�لنق�سام.
�لتكامل��ي  دوره  ع��ن  تك�س��ف  "�أنه��ا   : و�أ�ساف��ت 
و�ملتقاط��ع م��ع �لحت��الل )�لإ�سر�ئيل��ي( يف ع��زل 
غ��زة وح�ساره��ا، و�س��رب مقوم��ات �سم��ود �سعبن��ا 

وثباته على �أر�سه".
و�س��ددت �حلرك��ة عل��ى �أنه��ا ل��ن تنج��ر ور�ء ه��ذه 
�ملهات��ر�ت و�ستبق��ى درع��ًا حامي��ًا لوح��دة �سعبن��ا 

ومد�فعة عن حقوقه وثو�بته.
ونبه��ت �إىل �أنه��ا �ستعم��ل عل��ى �إجن��اح كل �جله��ود 
حتقي��ق  يف  �سعبن��ا  طموح��ات  لتحقي��ق  �ملبذول��ة 

�لوحدة و�إجناز �مل�ساحلة.
هكذ� تت�ساع��د �لعقوبات من �لتقلي���س �إىل �إعد�م 
�سبل و�سور �حلي��اة يف قطاع غزة، يف طريقة خلنق 
�س��كان �لقطاع و�إغالق �ملناف���س و�حلدود و�ل�سدود، 
للو�س��ول  باآم��ال  تتعل��ق  ز�ل��ت  ل  �حلي��اة  �أن  �إل 

لنفر�جات و�قعية و�أكرث و�سوحا.

غزة- �لر�أي
�أك��د �ملكت��ب �لعالم��ي �حلكومي يف قط��اع غزة، 
�أن ت�سريح��ات �لقيادي يف حرك��ة فتح عبد �هلل 
�أبو �سمهد�نة حول عرقلة م�سروع حمطة حتلية 

�ملياه منافية للحقيقة.
وت�س��اءل �ملكت��ب يف بي��ان �سحف��ي، ح��ول ه��دف 
�لت�سري��ح �لتوت��ري يف ه��ذ� �لوقت �ل��ذي ي�سهد 
جه��ود حثيث��ة لإمت��ام م�س��روع حمط��ة �لتحلية 

�ملركزية بالقطاع.
وب��ني �أن �سلطة �لأر��سي خ�س�ست كافة �لأر��سي 

�ملطلوب��ة ملحط��ة حتلي��ة �ملي��اه �ملركزي��ة بدي��ر 
�لبل��ح و�لبالغة ٨٠ دومن، حيث مت تد�سني �لعمل 
بامل�س��روع و�لنته��اء من �ملرحل��ة �لأوىل وجاري 

�لعمل يف �ملرحلة �لثانية.
ق��ر�ر  �س��در  �لت��ي  �لأر��س��ي  �أن  عل��ى  و�س��دد 
بتخ�سي�سه��ا م��ن �لرئي���س عبا���س ه��ي لإن�س��اء 
حمط��ة طاق��ة �سم�سي��ة بق��درة 10ميج��ا و�ط 
لتزوي��د حمط��ة �لتحلية فقط، وتبل��غ م�ساحتها 

دومن.  100
و��ستغ��رب �ملكت��ب �تهام �لقي��ادي �أب��و �سمهد�نة 

م�س��روع  بتعطي��ل  غ��زة  يف  �حلكومي��ة  �جله��ات 
يج��ري �لعم��ل في��ه فع��ال وتذل��ل �أمام��ه كاف��ة 
�لعر�قي��ل، و��سف��ا �لت�سريح��ات باأنه��ا "حماولة 
للف��ت �لأنظ��ار" ع��ن �خلط��اأ �ل��ذي وقع في��ه �أبو 
�سمهد�ن��ة بتحدي��د �أر��سي للتخ�سي���س ل ت�سلح 
لإقامة �مل�سروع نظر� لتملك بع�سها من �ملو�طنني 

�أو �إقامة م�ساريع �أخرى عليها.
و�أ�ساف: "�إذ� كان �لهدف تزويد حمطة �لتحلية 
بالكهرب��اء �لالزم��ة لت�سغيله��ا فليو�ف��ق �لرئي�س 
عبا���س على زيادة كمية �لكهرباء �لو�ردة بخط، 

ويح��ل �أزمة �لكهرباء جذريا ولي�س فقط حمطة 
كاف��ة  �أن  مو�سح��ا  قليل��ة"،  وبتكلف��ة  �لتحلي��ة 
�لج��ر�ء�ت مل��د �خل��ط ق��د �نته��ت ومل يب��ق �ل 
توقي��ع �لرئي�س باملو�فقة لل�سرك��ة �ل�سر�ئيلية 

على �ل�سروع بالعمل.
�ملو�طن��ني  معان��اة  ��ستغ��الل  �ملكت��ب  و��ستهج��ن 
للمناكف��ة  كم��ادة  �لأ�سا�سي��ة  وحاجاته��م 
�ل�سيا�سية، و�أن يج��ري تزوير �حلقائق للتغطية 
عل��ى �لف�س��ل وتري��ر ��ستم��ر�ر �أزم��ات �لقط��اع 

�ملفتعلة.

"اإلعالمي الحكومي": تصريحات أبو سمهدانة حول محطة التحلية منافية للحقيقة
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غزة- �لر�أي
�أب��و  يو�س��ف  د.  �ل�سح��ة  وز�رة  وكي��ل  �أك��د 
�لري�س، على �أهمية �أر�سفة �لبيانات و�لوثائق 
�للكرتوني��ة  �لو�سائ��ل  باأح��دث  �ل�سحي��ة 
�ملمكن��ة مب��ا ي�سم��ن م��ن ��ستخدمه��ا كحج��ج 

قانونية ميكن �لعودة �ليها م�ستقباًل.
و�س��دد د. �ب��و �لري���س، خ��الل �جتم��اع �أب��و 
�لري���س بلجن��ة حف��ظ �لوثائ��ق و�أر�سفتها يف 
مق��ر �لوز�رة مبدينة غ��زة، على �سرورة و�سع 
�ملعني��ني  �ملوظف��ني  يتبعه��ا  �ج��ر�ء�ت  دلي��ل 
�لطبي��ة  �لوثائ��ق  جمي��ع  حف��ظ  وي�سم��ن 
بطريق��ة �آمنة وو��سحة وميك��ن �لعودة �ليها 

بكل ي�سر.
 يذك��ر �أن وز�رة �ل�سح��ة عمدت خالل �لآونة 
�لأخ��رة �إىل حو�سب��ة �لعدي��د م��ن ملفاته��ا 
�للك��رتوين  �حلف��ظ  و�عتم��اد  �لورقي��ة، 
للبيانات و�مللفات مب��ا ي�سمن ت�سهيل �ملعامالت 

على �جلمهور.

"أبو الريش": نسعى 
ألرشفة بياناتنا الصحية 

الكترونيًا 

غزة- �لر�أي- ب�سام �لعطار
ت�سب��ب �س��خ ما يزي��د ع��ن 120 �ألف مرت 
مكعب يوميًا من مي��اه �ل�سرف �ل�سحي يف 
بح��ر قطاع غ��زة، وعلى م�ساف��ات قريبة 
ج��دً� م��ن �ل�ساط��ئ ل تتج��اوز �مل�ساف��ة 
�لقانوني��ة، وه��ي 500 م��رت و�لتي جتيز 
ب�سخ كميات حم��دودة من �ملياه �ملعاجلة، 
باإ�سابة �ملو�طنني يف قطاع غزة وخا�سة 
�لأطف��ال بالعديد م��ن �لأمر��س �ملعوية 

و�لطفح �جللدي وغر ذلك.
ثالج��ات  د�خ��ل  �ملاأك��ولت  تعف��ن  �أم��ا 
�ملن��ازل ب�سبب �نقط��اع �لتي��ار �لكهربائي 
ل�ساع��ات طويل��ة، يعت��ر �لعام��ل �لثاين 
لظه��ور ح��الت ت�سمم غذ�ئ��ي عند كثر 

من �لأطفال.
%70 م��ن �حل��الت �ملر�سية �لتي ت�سل 
لالأطف��ال  �لن�س��ر  م�ست�سف��ى  ��ستقب��ال 
مبدينة غزة، ه��ي نزلت معوية و�ل�سبب 
�لأول له��ا : �سباح��ة �لأطف��ال يف بح��ر 
غ��زة �ملل��وث، بالإ�ساف��ة لتن��اول �أطعمة 
تع��د  مل  �لت��ي  �لثالج��ات  يف  حمفوظ��ة 
حتف��ظ �س��يء يف ظ��ل و�سله��ا بالكهرباء 

ل�ساعات قليلة جد� يوميًا.
د. ع��ال زي��ارة من ق�س��م �لعناي��ة �ملركزة 
يف م�ست�سف��ى �لن�س��ر لالأطف��ال تتحدث" 
للر�أي"، بد�ية عن و�سع �مل�سفى �ملاأ�ساوي، 
فهن��اك �إ�سافة مل�سكلة �نقط��اع �لكهرباء، 
نق���س يف �لك��و�در و�ملع��د�ت و�مل�ستلزمات 
�لطبي��ة،  �لتحوي��الت  وتاأخ��ر  �لطبي��ة، 
جر�ء �حل�سار وتوقف توريد �لأدوية من 
قب��ل وز�رة �ل�سح��ة يف ر�م �هلل منذ عدة 
�أ�سه��ر. ه��ذ� �لو�قع جع��ل م��ن �ل�سعوبة 

�لتعام��ل م��ع �حل��الت �ملر�سي��ة �لتي هي 
بازدي��اد، خا�سة ح��الت �ل�سابات عند 
�لطفال بالنزلت �ملعوية جر�ء �لتلوث، 

فيما ر�ح �سحيته عدد من �لأطفال.
ي�ستقب��ل  �مل�ست�سف��ى  �أن  ت�سي��ف  زي��ارة 
يومي��ا ح��و�يل 350 حال��ة مر�سي��ة من 
�لأطف��ال �لذي��ن ت��رت�وح �أعماره��م ب��ني 
ي��وم وحتى �سن 12ع��ام، ي�ستقبلهم فقط 
�أربع��ة �أطباء فقط موزع��ني يف �لفرتتني 

�ل�سباحية و�مل�سائية.

زيادة ملحوظة
وبينت �أن عدد �لأطفال �مل�سابني بنزلت 
معوي��ة و�لتهاب��ات يف �جله��از �له�سمي يف 
�زدي��اد ملحوظ هذ� �لع��ام ب�سكل خا�س، 
خا�سة منذ بد�ية �ل�سيف و�سباحتهم يف 

بحر غزة �مللوث.
 9 عم��ره  يتج��اوز  مل  �لأطف��ال  �أح��د 
�أ�سه��ر، كان متو�ج��د� بال�سدف��ة يف ق�سم 
�ل�ستقب��ال بامل�سف��ى مبعي��ة و�ل��ده �أب��و 
حمم��د، �ل��ذي �أو�س��ح " لل��ر�أي"، �أن �بنه 
م�ساب بنزلة معوية من��ذ 7 �أ�سهر ب�سبب 
�سرب��ه مي��اه �لبح��ر �مللوثة �أثن��اء رحلة 
��ستجم��ام عل��ى �ساط��ئ �لبحر �ل��ذي من 
�ملفرت���س �أن يكون �ملنقذ لن��ا من موجات 
�حلر �لت��ي مرت على قط��اع غزة، يف ظل 
�نقط��اع �لكهرباء ل�ساع��ات طويلة جد�، 

�لأمر �لذي ليتحمله �سغار �ل�سن.
�ملعان��اة  حج��م  �لطف��ل  و�ل��د  وي�س��رح 
�لت��ي مير بها خ��الل فرتة عالج��ه طفله 
�مل�ست�سف��ى  �زدح��ام  ج��ر�ء  �ملا�سي��ة، 
�لأطب��اء  ونق���س  �ملر�س��ى،  بالأطف��ال 

م��ن  �سر�ئه��ا  يت��م  و�لت��ي  و�لأدوي��ة، 
�ل�سيدليات �خلا�سة ب�سكل ��سطر�ري.

ع��ن  �س��امل  �لطف��ل  ح��ال  يختل��ف  ومل 
حمم��د �لبالغ من �لعم��ر 9 �سنو�ت، حيث 
وجدن��ا و�لدت��ه جتل�س بجانب��ه يف ق�سم 
�ل�ستقب��ال، و�لتي �أو�سح��ت " للر�أي" �أن 
�سباح��ة �بنه��ا يف �لبحر كان ه��و �ل�سبب 
�لرئي�س��ي لإ�سابة �بنه��ا بالنزلة �ملعوية 
وت�سي��ف"  و�ل�ستف��ر�غ،  و�ل�سف��ر�ر 
�نقط��اع �لكهرب��اء وعدم متابع��ة و�سائل 
�لإع��الم جر�ء ذل��ك، مل يت��م �لتعرف �أو 
�ل�ستماع لأية حتذير�ت من تلوث �لبحر 

�أو عدم �ل�سباحة فيه ".
�لطف��ل حمم��د �ل�ساي�س �سحي��ة جديدة 
م��ن �سحاي��ا �حل�س��ار، �نتق��ل �ىل بارئ��ه 
عن عمر مل يتج��اوز �ل�ست �سنو�ت، حيث 
عان��ى م��ن حال��ة ت�سم��م ح��اد يف �ل��دم، 
ودخول��ه يف غيوب��ة د�م��ت خم�س��ة �أيام، 
ج��ر�ء �ل�سباحة يف بحر غزة �مللوث، ومت 
نقل��ه على عج��ل مل�سفى �ل��درة لالأطفال، 
باق��ي  م��ن  �أف�س��ل  لي���س  حال��ه  و�ل��ذي 
�مل�ست�سفيات، حيث �أن��ه وخلطورة حالته 
�ل�سحي��ة مت �إ�سد�ر حتويلة عالجية له، 
لك��ن ج�س��ده �ل�سعي��ف مل يتنظ��ر طويال 
للرد على �لتحويلة �لطبية �مل�ستعجلة.  

ويق��ول و�ل��د �لطف��ل �أحم��د �ل�ساي���س" 
لل��ر�أي"،: مت �إ�س��د�ر حتويلة لعالج �بني 
يف  لالأطف��ال  تخ�س�س��ي  م�ست�سف��ى  يف 
�لقد�س �ملحتلة، لكن وز�رة �ل�سحة يف ر�م 
�هلل مل ت�ستج��ب لن��ا بالرغم م��ن �لطلب 
�مل�ستعجل، وقالت �أن �لتحويالت متوقفة 
م��ن كل  �لرئي���س، وبالرغ��م  م��ن  بق��ر�ر 

�ملحاولت �لتي ف�سلت يف �إنقاذ حياته".
�أخ��رى  مر�سي��ة  ح��الت  و�س��ول  وع��ن 
ج��ر�ء تناوله��م �أطعم��ه عفن��ة لت�سل��ح 
�نقط��اع  ج��ر�ء  �لآدم��ي  لال�ستخ��د�م 
�لكهرب��اء ع��ن ثالج��ات �ملن��ازل، وجه��ت 
د. ع��ال زي��ارة من ق�س��م �لعناي��ة �ملركزة 
يف م�ست�سف��ى �لن�س��ر لالأطف��ال " للر�أي"، 
منا�س��د�ت لكافة �لعائ��الت �لفل�سطينية 
ب�س��رورة �لنتب��اه جي��د� للطع��ام �ل��ذي 
يت��م و�سع��ه يف ب��ر�د �ملن��زل، و�لتخل���س 
من �لتالف منه ف��ور�، ملا ت�سكله من خطر 
على �سحتهم ب�سكل عام و�لأطفال ب�سكل 

خا�س.
عدة جهات حكومي��ة و�أهلية وخر�ء يف 
�س��وؤون �ملي��اه و�لبيئ��ة، ح��ذرو� من خطر 
تل��وث مي��اه �لبح��ر يف قطاع غ��زة خالل 
كمي��ات  �س��خ  نتيج��ة  �حل��ايل،  �ل�سي��ف 
كب��رة جدً� من مياه �ل�سرف �ل�سحي فيه 
يومي��ًا دون �أي��ة معاجل��ة نتيج��ة �نقطاع 
�لتي��ار �لكهربائي �ملتك��رر و�لنق�س �حلاد 
لت�سغي��ل  للبلدي��ات  �ل��الزم  �ل�س��ولر  يف 

�ملولد�ت.
ويوؤك��د م�سئول �ملخت��ر �لبيئي يف �سلطة 
ج��ودة �لبيئة عطي��ة �لر�س، ب��اأن �أزمة 
�لكهرباء  �ملتفاقمة بغزة ت�سببت يف �سخ 
�ملي��اه �لعادم��ة يف �لبح��ر دون معاجلته��ا 

بال�سكل �ل�سحيح.
ويق��ول �لر���س يف حدي��ث لل��ر�أي:" �إن 
تفاق��م �أزمة �لكهرب��اء �أدى �إىل ت�سريف 
مي��اه  م��ن  مكع��ب  ل��رت  �أل��ف   110 نح��و 
�ل�س��رف �ل�سحي يوميا �إىل �ساطئ �لبحر 
ب��دون معاجلة"، مو�سحا �أن �سلطة جودة 

�لبيئ��ة ح��ذرت م��ن �ل�سباح��ة يف �ملي��اه 
�مللوث��ة م��ن �أج��ل �حلفاظ عل��ى �سحتهم 

و�سالمتهم.

73%
يف  �جلدي��د  �لفح���س  نتائ��ج  و�أظه��رت 
�سه��ر يولي��و 2017 جل��ودة مي��اه �ساطئ 
ط��ول  ن�سب��ة  �رتف��اع  غ��زة،  حمافظ��ات 
�ل�ساط��ئ �ملل��وث بدرج��ة كب��رة، حي��ث 
�ل�ساط��ئ  ط��ول  م��ن   %73 �ىل  و�سل��ت 

�لكلي.
وكانت �للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر، 
ح��ذرت يف بيان له��ا، من تل��وث مياه بحر 
غ��زة يف ظ��ل �نقط��اع �لتي��ار �لكهربائ��ي 
وتز�ي��د �سخ �ملياه �لعادم��ة غر �ملعاجلة 

للبحر.
وقال��ت �للجن��ة �لدولي��ة، "يف ظ��ل عدم 
�نتظ��ام �لكهرب��اء وغي��اب فر�س��ة زيادة 
كمي��ات �لوق��ود يف غ��زة، فاإن ذل��ك ينذر 
ب�س��خ نحو 110 �آلف مرت مكعب من �ملياه 

�لعادمة للبحر يوميًا".
ووفق��ا لتقاري��ر منظمة �ل�سح��ة �لعاملية 
و�لأمم �ملتح��دة، ف��اإن قر�ب��ة �ل��� 55% 
من مر�سى قطاع غ��زة ممنوعون من قبل 
�لحتالل �لإ�سر�ئيلي من �لتنقل و�ل�سفر 
للع��الج خ��ارج قطاع غ��زة، لفت��ا �إىل �أن 
�لحت��الل ه��و �مل�سب��ب �لرئي�س��ي �إل �أن 
قر�ر �ل�سلطة و�ل��زج بق�سية �لتحويالت 
�خلارجي��ة يف �آتون �ملناكف��ات �ل�سيا�سية 
وتقلي���س ع��دد �لتحوي��الت و�لتباطوؤ يف 
عملي��ة �ملو�فق��ة هو مبثاب��ة حكم باملوت 

على �ملر�سى.

تسبب بوفاة الطفل السايس

شاطئ البحر ..  مساحات ملوثة تهدد أطفال غزة بالتسمم

الستخدامها كحجج قانونية


