
A l r a y  N e w s p a p e r

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

w w w . a l r a y . p s

)  12 ( صفحة

العدد ) 641 ( السنة  السادسة

الخميس
08  محرم  1439هـ 

28 سبتمبر - آب  2017م
Thursday - 28 September 2017  

عب��د  غزة-�لر�أي-فل�س��طني 
�لكرمي

�لإ�س��ر�ئيليون  �عتق��د  بعدم��ا 
خب��ت  �لقد���س  �نتفا�س��ة  ب��اأن 
وظن��و�  �س��علتها،  و�نطف��اأت 
باأنه��م جنح��و� يف و�أده��ا، حت��ى 
��ستيقظو� �سباح هذ� �ليوم على 
وقع عملي��ة ��ست�سهادية �أوقعت 

3 جن��ود �سهاين��ة فيم��ا �أ�سيب 
�آخرون حال��ة �أحدهم خطرية، 
�لأمر �لذي يربهن لالحتالل �أن 
�نتفا�سة �لقد�س ما�سية و�أن يف 

جعبتها �ملزيد و�ملزيد.
وكان �ل�ست�سه��ادي منر حممود 

بي��ت  م��ن  جم��ل 
 37( �سوري��ك 

عملية القدس..أيقظت االحتالل 
على كابوس العمليات االستشهادية

المعاصر تتأهب.. 
العائالت الفلسطينية 

تستعد لجنى ثمار الزيتون

صور “الشرطة البحرية” يختتم 
سلسلة مناورات تدريبية

02

06
األطر الصحفية بغزة تطالب بإزالة 
آثار االنقسام ونشر أجواء الوفاق

غزة- �لر�أي
�أكدت �لأط��ر و�لكتل �ل�سحفية 
�أهمي��ة  عل��ى  غ��زة  قط��اع  يف 
و�ملوؤ�س�س��ات  �ل�سحفي��ني 
يف  �لفل�سطيني��ة،  �لإعالمي��ة 
�أج��و�ء  و�إ�ساع��ة  �ل�س��دع  ر�أب 
�سبي��ل  يف  �لوطن��ي،  �لوف��اق 
�إجن��از �مل�ساحل��ة �لفل�سطيني��ة 
ورف�س �لتعامل مع كل حماولت 

�إف�سالها من �أي �أطر�ف كانت.
�لوقف��ة  يف  �لأط��ر  وقال��ت 
�لت��ي  �لوحدوي��ة  �لإعالمي��ة 
�لإعالم��ي  �ملكت��ب  نظمه��ا 
�حلكوم��ي �سباح �ليوم �لثالثاء، 
يف �ساح��ة �ملجل���س �لت�سريع��ي، 
�لعامل��ي  �لي��وم  فعالي��ات  �سم��ن 

م��ع  للت�سام��ن 
ل�سحف��ي  � 0304

بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة

شغف فلسطيني بنتائج مصالحة قريبة يراها بعيدة
غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر

�أ�سبوع��ني كاملني عل��ى حل �للجن��ة �لإد�رية 
�لقائم��ة مبه��ام قط��اع غ��زة، كّث��ف خاللهم��ا 
�ملو�ط��ن �لفل�سطيني من جلو�س��ه �أمام �سا�سات 
�لأخب��ار �لدولية و�ملحلية، عله مي�سك بطرف 

خرب يحمل ب��ني طياته �أخبارً� ت�سُره وميلوين 
مو�طن بقطاع غزة.

تفي���س �لآم��ال وتتكاثف �لأح��الم �لب�سيطة 
يف خميل��ة �ملو�ط��ن �لفل�سطين��ي، بع��د مبادرة 
حرك��ة حما�س بحل �للجنة �لإد�رية من قلب 

مدين��ة �لقاهرة، تل��ك �ملبادرة �أقدم��ت عليها 
حرك��ة حما���س لالإنهاء �لعقب��ة �لتي يتخذها 
رئي���س �ل�سلطة حممود عبا���س ذريعة لرف�س 
�إنهاء �لنق�س��ام �لفل�سطيني و�إمت��ام �مل�ساحلة 
�لفل�سطيني��ة. �إع��الن حما���س �ملفاج��ئ ح��ل 

�للجن��ة �لإد�ري��ة �لت��ي كان��ت تق��وم باأعمال 
�حلكوم��ة يف �لقط��اع م��ن ط��رف و�ح��د دون 
�س��روط م�سبقة �أعطى موؤ�س��ر�ت �إيجابية من 

يف  �لفعلي��ة  ورغبته��ا  �حلرك��ة 
�جلمي��ع  وكان  �ملل��ف،  10حتري��ك 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�سوع
ي�ستع��د �ملز�رع��ون يف قط��اع غ��زة وعائالته��م 
ل�ستقب��ال مو�س��م جن��ي �لزيتون للع��ام �حلايل، 
فيخرج �أفر�د �لعائلة كبار و�سغار� ن�ساء ورجال 
حممل��ني بالأكيا�س �لفارغ��ة و�ل�سالمل �لطويلة 
�لتي ت�سل �إىل �أعايل �لأ�سجار و�لتي ت�ساعدهم 

على جنى ثمار �لزيتون.
وعل��ى �س��وت �سق�سق��ة �لع�ساف��ري تخ��رج ه��ذه 
�لعائ��الت �س��وب �أر��سيه��م لب��دء جن��ى �لثم��ار 
جالب��ني معهم م��ا يكيفهم من �ل��ز�د و�لزو�د وما 
يعينه��م على ح��ر �ل�سم�س، حي��ث يعملون لأكرث 

من 15 �ساعة متو��سلة.
ويوف��ر مو�س��م �لزيتون �لعديد م��ن فر�س �لعمل 
لكثري من �لعاطلني ع��ن �لعمل �لذي يك�سبون من 

خالل عملهم  على 30 �سيكاًل يوميًا.
رئي���س �لب�ستن��ة �ل�سجري��ة يف وز�رة �لزر�ع��ة 

29 مع�س��رة  �إن  �ملهند���س حمم��د �لناق��ة ق��ال 
بن�س��ب  �لزيت��ون  ح�س��اد  �أماك��ن  عل��ى  موزع��ة 
خمتلف��ة قابل��ة للزي��ادة، منوه��ًا �إىل �أن ه��ذه 
�ملعا�س��ر �ستب��د�أ عمله��ا بع��د �أ�سب��وع م��ن مو�س��م 

ح�ساد �لزيتون.
و�أك��د �لناق��ة "لل��ر�أي" �أن وز�رت��ه عمل��ت من��ذ 
�ملعا�س��ر  زي��ارة  عل��ى  �أغ�سط���س  �سه��ر  بد�ي��ة 
و�لرقاب��ة عليه��ا و�لتحق��ق م��ن جهوزيته��ا وفق 
باملو��سف��ات  �للت��ز�م  �أبرزه��ا  فني��ة  �س��روط 
�ل�سحي��ة �لت��ي تعمل على �حلف��اظ على  جودة 
زي��ت �لزيتون، كذلك فح�س �ملياه �مل�ستخدمة يف 
غ�سيل حبات �لزيتون ونظاف��ة �ملكان وماكينات 
�لع�س��ر ، كذل��ك �حلف��اظ على �سالم��ة �لعاملني 
وتوفر �لإنارة �لالزمة للمكان بالإ�سافة للعديد 
من �ل�س��روط �لفنية �لتي ت�سعها �لوز�رة ويجب 

على �ملعا�سر �للتز�م بها".

و�أ�س��ار �لناقة �إىل �أن �لوز�رة تقوم باأخذ عينات 
�ملخت��رب�ت  يف  لفح�سه��ا  �ملع�س��ور  �لزي��ت  م��ن 
ملر�قبة �أهم مقايي�س جودة �لزيت وخا�سة رقم 
�حلمو�س��ة، ورقم �لربوك�سايد حت��ي يت�سنى لنا 
�سم��ان و�سول منت��ج �سحي و�آم��ن �إىل �مل�ستهلك. 
وللتاأك��د من �سم��ان �جل��ودة �لزي��ت ومر�قبته، 

ومعرفة �أرقام �حلمو�سة
وب��ني �لناقة �أن �ملز�رع��ني على موعد مع ح�ساد 
ما يقارب من 19 �ألف طن لهذ� �لعام من �لزيتون 
وه��ي ن�سب��ة م��ا ب��ني �لقليل��ة و�ملتو�سط��ة، نظرً� 
لتب��ادل كمي��ات �حلمل كل عام، مب�س��رً� �أن �لعام 

�ملقبل �سيكون �أف�سل.
ولف��ت �أن كمي��ات زيت �لزيتون تق��در لهذ� �لعام 
بن�سبة %65 بالإ�سافة لوجود 25 % من �لعام 
�ملا�سي مم��ا يعمل على وجود �كتفاء ذ�تي لزيت 

�لزيتون بقطاع غزة بن�سبة 85 %.

و�أك��د �أن �ل��وز�رة �ستعم��ل على مر�قب��ة �ملعا�سر 
�ل�سن��و�ت  يف  كاملعت��اد  �حل��ايل  �ملو�س��م  خ��الل 
�ل�سابق��ة وذلك مل��دة ترت�وح م��ن 60-50 يوما، 
�ستب��د�أ بع�س��ر �سنف��ي  �ملعا�س��ر  �أن  �إىل  منوه��ًا 
�ل�س��ري و�ل�سم��اليل يف بد�ية �سه��ر �أكتوبر، �أما 
�سن��ف k18 فيب��د�أ ع�س��ره مطل��ع �سه��ر نوفمرب 
وذلك ح�سب مو�عي��د لبد من �تباعها للح�سول 

على ن�سبة زيت عالية وبجودة مرتفعة.
وح��ث �لناق��ة �ملز�رع��ني على �لنتب��اه يف �أثناء 
م��دة  تخزين��ه  وع��دم  �لزيت��ون،  نق��ل  عملي��ة 
طويل��ة، وعدم و�سع��ه يف �أكيا�س ونقل��ه بها �إىل 
�ملع�س��رة، لأن ذل��ك ي��وؤدي �إىل تخم��ريه، وتل��ف 

�حلبة.
وخت��م �لناق��ة قول��ه:" �لأ�سع��ار تك��ون بد�ي��ة 
�ملو�س��م عالي��ة ولك��ن بع��د ذل��ك تتوق��ف ح�سب 

�لقدرة �ل�سر�ئية للفرد".

غزة-�لر�أي-فل�سط��ني عبد 
�لكرمي

بعدما �عتقد �لإ�سر�ئيليون 
باأن �نتفا�سة �لقد�س خبت 
و�نطف��اأت �سعلته��ا، وظن��و� 
و�أده��ا،  يف  جنح��و�  باأنه��م 
حت��ى ��ستيقظو� �سباح هذ� 
عملي��ة  وق��ع  عل��ى  �لي��وم 
 3 �أوقع��ت  ��ست�سهادي��ة 
جن��ود �سهاينة فيما �أ�سيب 
�أحده��م  حال��ة  �آخ��رون 
خطرية، �لأمر �لذي يربهن 
�نتفا�س��ة  �أن  لالحت��الل 
يف  و�أن  ما�سي��ة  �لقد���س 

جعبتها �ملزيد و�ملزيد.
من��ر  �ل�ست�سه��ادي  وكان 
بي��ت  م��ن  جم��ل  حمم��ود 
و�أب  عام��ا(   37( �سوري��ك 
ويحم��ل  �أطف��ال  لأربع��ة 
ت�سري��ح عم��ل، و�س��ل ع��ن 
طريق قرية ب��دو �ملجاورة 
مل�ستوطنة هار �أد�ر و�قتحم 
�لحت��الل  جلن��ود  دوري��ة 
يقوم��ون  كان��و�  �لذي��ن 
للعم��ال  فح���س  بعملي��ة 
و�س��رع  �لفل�سطيني��ني، 
باإط��الق �لنار عل��ى �جلنود 

من قرب.
تل��ك  يف  �ملختل��ف  لك��ن 
�لعملية عن باقي �لعمليات 
�ل�سابق��ة، ووفق م��ا ذكرته 
�لقن��اة �لعربية �لثانية هو 
كان��ت  �لقد���س  عملي��ة  �أن 
م��ن  ع��ايل  م�ست��وى  عل��ى 

�لتخطيط و�لتنفيذ.

خلل منظومة 
أمن االحتالل

�ل�سيا�س��ي  �ملحل��ل  ويوؤك��د 
نا�س��ر �لياف��اوي �أن �لعملية 

حمل��ت ر�سالة لالحتالل ب��اأن �لنتهاكات 
�ل�سع��ب  ل��ن تثن��ي  و�ل�سف��ة  �لقد���س  يف 
�أر�س��ه،  ع��ن  �لدف��اع  ع��ن  �لفل�سطين��ي 
ن�س��الت  ل�سل�سل��ة  �مت��د�د  �لعملي��ة  و�أن 
�لفل�سطيني��ني و�أن �لن�سال �سينت�سر على 

�لحتالل و�أننا يف �لقد�س باقون.
وعل��ى �ل�سعي��د �لعرب��ي ته��دف �لعملي��ة 
لإر�س��ال جمموعة من �لأ�س���س خا�سة يف 
ظل �سيا�سة �لتطبيع �لتي تقوم بها بع�س 
�لأنظمة �لعربي��ة مع �لحتالل وتتبارى 

يف عالقاتها معه.
لل��ر�أي:"  حدي��ث  يف  �لياف��اوي  ويق��ول 
عملي��ة �لقد�س لي�ست عملي��ة ع�سو�ئية، 
وه��ي �أظهرت �أن هن��اك خلل يف �ملنظومة 
�لأمني��ة �لد�خلية لإ�سر�ئي��ل، و�سترتك 
حكوم��ي،  حزب��ي  �س��ر�ع  �لعملي��ة  ه��ذه 
لأن �لأم��ن لدى �لحت��الل �أوهن من بيت 
�لعنكب��وت"، مو�سح��ا �أن �لعملي��ة ب��د�أت 
م��ن نقطة �ل�سف��ر جتاه �جلن��ود ومن ثم 
ق��ام بالطعن، وهو ما يوؤك��د �أن �ملنفذ كان 

مرتاحا وخطط جيد� لها.
و��ستبع��د �لياف��اوي يف حديث��ه �أن تدفع 
غ��زة ثمن ما حدث يف �لقد���س من عملية 
�سيك��ون  �لعملي��ة  و�أن  ��ست�سهادي��ة، 
مردوده��ا عل��ى �جلان��ب �ل�سر�ئيلي، و�أن 
��سر�ئي��ل �ست�سه��د �س��ر�ع حزب��ي ي��وؤدي 
لإ�سق��اط حكوم��ة نتنياه��و وتغيري بع�س 
�إىل  م�س��ري�  �لدر�ماتيكي��ة،  �لأجه��زة 
�أن �لعملي��ة �ست��رتك خل��ل د�خل��ي وهدم 
جدر�ن �ل�سياج �ل�سيا�سي �لذي كان يتمتع 

به نتنياهو.
ووف��ق ما ذك��ره ف��اإن �ل�سهي��د �جلمل كان 
يتمت��ع ب��ذكاء وتخطي��ط ح��اد ودر�ي��ة 
جغر�في��ة باملكان، وهو م��ن �أ�سرة وطنية 
�لعملي��ات  تنفي��ذ  يف  خ��ربة  ولديه��ا 
�ل�ست�سهادي��ة ب�سبب م��ا و�جهته �لعائلة 
م��ن �نته��اكات بحقها من قب��ل �لحتالل، 
لفتا �إىل �أن مث��ل هذه �لعمليات وتفوقها 
�أربكت �حل�سابات �ل�سر�ئيلية �لد�خلية 
وه��و ما �سيدع��و �لحت��الل �إىل �لتدقيق 
�أك��رث يف دخ��ول �لع��رب و�ملقد�سي��ني �إىل 

مناطق �لقد�س.
ومثل��ت �لعملية �سدم��ة كبرية لالحتالل، 
وتناق��ل �لإع��الم �لع��ربي �خل��رب ب�س��كل 
�سري��ع، وتفاوت��ت ردود فع��ل �ل�سيا�سي��ني 
�لإ�سر�ئيلي��ني، حيث دع��ا ع�سو �لكني�ست 
"ناف��ا بوكر" �إىل �إلقاء "جثة �ل�سهيد يف 
�لبح��ر"، فيما عّل��ق �لوزير �أريي��ه �أدرعي 
بالق��ول "�إن ه��ذ� �سب��اح �سع��ب وحزي��ن 
ج��ًد�"، فيم��ا �عت��رب �لوزي��ر �لإ�سر�ئيلي 
"م��ا ح��دث  �أن  �ل�ساب��ق جدع��ون �ساع��ر 

�سباح �ليوم �أمر خطري".

 دالالت العملية
وع��ن دللت �لعملي��ة يف ه��ذ� �لتوقي��ت، 
يق��ول �خلب��ري يف �ل�سئ��ون �ل�سر�ئيلي��ة 
�لقد���س  م��رد�وي:" �إن عملي��ة  حمم��ود 
ج��اءت لتوؤك��د �أن م��ن يح��اول �للتف��اف 
عل��ى �ل�سعب �لفل�سطيني ل��ن يتذوق طعم 
�لأمن و�لأم��ان، لأن �لفل�سطيني من حقه 
�أن يعي���س عل��ى �أر�س��ه ب�س��الم"، مو�سح��ا 
�أن كل �لجر�ء�ت �لأمني��ة �ل�سر�ئيلية 

و�لنخ��ب  �ل�سلط��ة  عل��ى  و�للتف��اف 
�خل��الف  وت��ر  عل��ى  و�للع��ب  �لوطني��ة، 
و�سيب��وء  �أهمي��ة  ل��ه  يع��د  مل  �لد�خل��ي 
ثم��ن  �سيدف��ع  �لحت��الل  و�أن  بالف�س��ل، 

�أفعاله.
�أن  لل��ر�أي،  حدي��ث  يف  م��رد�وي  ويوؤك��د 
�لعملي��ة نوعي��ة م��ن حي��ث �لنتائ��ج، لأن 
�ل�سع��ب مل يكن يريد غري م��ا �أر�د �ل�سهيد 
�جلم��ل، فقد �أح�س��ن �لتخطي��ط وجاءت 
�أن  �إىل  �لنتائ��ج مبه��رة وكب��رية، منوه��ا 
�ل�سعب �لفل�سطين��ي ي�ستحق �حلياة، وهو 
م�سط��ر لقت��ل �ل�سهاينة طامل��ا �لحتالل 

جاثم على هذه �لأر�س.
ويرى �خلبري يف �ل�سئ��ون �ل�سر�ئيلية �أن 
�ل�سع��ب و�عي ج��د� ويدرك هدف��ه متاما 
من �لن�سال، و�أن كل عمله �لن�سايل نوعي 
لكن متيزت هذه �لعملية بالدقة و�لذكاء 

و�لقوة.
و�أهم ما جاءت ب��ه عملية يف �لقد�س �أنها 
�أك��دت �أن جمي��ع �خلط��و�ت و�ملح��اولت 
�ل�سر�ئيلية لو�أد �نتفا�سة �لقد�س باءت 

�ملقاوم��ة  و�أن  بالف�س��ل، 
�لفردية م�ستمرة.

نموذج جديد 
للمقاومة

�لكات��ب  �عت��رب  ب��دوره؛ 
�سمي��ح  �ل�سيا�س��ي  و�ملحل��ل 
يف  �ملقاوم��ة  �أن  خل��ف، 
�ل�سف��ة تعم��ل يف مناخ��ات 
معق��دة وتبح��ث د�ئما عن 
�لأمن��ي  �لف��ر�غ  مناط��ق 
لك��ي  �لحت��الل  لق��و�ت 
توؤث��ر معنوي��ا وماديا على 
وج��ود م�ستوطني��ه، موؤكد� 
�لعملي��ة  يف  �جلدي��د  �أن 
�أنه��ا در�س��ت ب�س��كل ممت��از 

�لتوقيت و�لزمن.
حدي��ث  يف  خل��ف  ويق��ول 
يف  �جلدي��د  �إن  لل��ر�أي:" 
�ملنف��ذ  �أن  �أي�س��ا  �لعملي��ة 
ر�سا���س  �س��الح  ��ستخ��دم 
ث��م  وم��ن  لإجناحه��ا، 
�ل�س��الح �لأبي���س مع��ا وهو 
منوذج جدي��د بعد مقاومة 
بع��د  و�لده���س  �ل�سكاك��ني 
عام��ني م��ن ��ستخد�مهما"، 
�لعملي��ة  �أنه��ا  �إىل  لفت��ا 
تط��ور�  �لأك��رث  �لثاني��ة 
بع��د عملي��ة ب��اب �ملغاربة 

)�لأ�سباط(.
بالر�سال��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
�لعملي��ة  �أو�سلته��ا  �لت��ي 
خل��ف  ب��ني  لالحت��الل، 
�أو�سح��ت  �لعملي��ة  �أن 
�ل�سلمي��ة  �حلل��ول  �أن 
ت�سرع��ن  �أن  حت��اول  �لت��ي 
جت��د  مل  �مل�ستوطن��ات 
�سع��ب  �أم��ام  جن��اح  له��ا 
مق��اوم ي�ستخ��دم حق��ه يف 
�مل�ستوطن��ات ورحي��ل  كن���س 
باحلل��ول  ي�سم��ى  م��ا  و�أن  �لحت��الل، 
تتج��اوز  �أن  حت��اول  �لت��ي  �لقليمي��ة 
حقوق ه��ذ� �ل�سع��ب لن جتد له��ا �لنجاح 
مهم��ا حاولت بع���س �لق��وى �لفل�سطينية 
و�لإقليمية و�سع بر�م��ج �أمنية وثقافية 

للتطبيع بالو�سع �لقائم.
�أم��ا عل��ى �ل�سعي��د �لأمن��ي فق��د �أظهرت 
عملي��ة �لقد�س �أن كل �لأجن��دة �لأمنية 
خمتلف��ة  ق��وى  تطبيقه��ا  حت��اول  �لت��ي 
على �سعبن��ا مل جتد لها مكان��ا �أمام �ر�دة 
�ملقاوم��ة، وه��ذ� م��ا �أثبت��ه �سعبن��ا د�ئما 
مبقاومت��ه �أنه ي�ستطيع �إف�س��ال �أي حلول 

ل تلبي م�ساحله �لتاريخية و�لوطنية.
�جلدي��ر بالذك��ر �أن "�نتفا�س��ة �لقد�س" 
�أكتوبر/ت�سري��ن  م��ن  �لأول  يف  �ندلع��ت 
�سيا�س��ة  ب�سب��ب   ،2015 لع��ام  �لأول 
�لحت��الل �لهادف��ة �إىل تق�سي��م �مل�سجد 
�إىل  �إ�ساف��ة  ومكاني��ًا،  زماني��ًا  �لأق�س��ى 
��ستمر�ر �مل�س��روع �ل�ستيطاين يف �لأر�س 

�لفل�سطينية. 

عملية القدس..أيقظت االحتالل على كابوس العمليات االستشهادية
محللون: عملية القدس أحدثت خلل في منظومة أمن االحتالل

اكتفاء ذاتي بنسبة 85%

المعاصر تتأهب.. العائالت الفلسطينية تستعد لجنى ثمار الزيتون
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غزة- �لر�أي
�أك��دت �لأطر و�لكتل �ل�سحفية يف قطاع غزة على �أهمية �ل�سحفيني 
و�ملوؤ�س�س��ات �لإعالمية �لفل�سطينية، يف ر�أب �ل�س��دع و�إ�ساعة �أجو�ء 
�لوف��اق �لوطن��ي، يف �سبي��ل �إجن��از �مل�ساحل��ة �لفل�سطيني��ة ورف���س 

�لتعامل مع كل حماولت �إف�سالها من �أي �أطر�ف كانت.
وقال��ت �لأط��ر يف �لوقفة �لإعالمي��ة �لوحدوية �لت��ي نظمها �ملكتب 
�لإعالمي �حلكومي �سباح �ليوم �لثالثاء، يف �ساحة �ملجل�س �لت�سريعي، 

�سم��ن فعاليات �ليوم �لعاملي للت�سامن م��ع �ل�سحفي �لفل�سطيني �لذي 
يو�ف��ق �ل�ساد���س و�لع�سرين من �سبتمرب من كل ع��ام: "يف ظل �أجو�ء 
�مل�ساحلة �حلالية وكخطوة يف طريق �إعادة �لوحدة للبيت �ل�سحفي 
�لفل�سطيني، فاإننا نطالب ودون �بطاء باإز�لة كل �لآثار �لتي متخ�ست 
ع��ن حالة �لنق�س��ام، و�نعكا�ساتها �ل�سلبية عل��ى �حلركة �لإعالمية 
�لفل�سطينية". كما طالب��ت باإلغاء كل �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لتي حتد 
من حرية ممار�سة �لعمل �ل�سحفي، و�سرورة �سن قانون ع�سري ينظم 

�ملهن��ة ويحمي �ل�سحفيني ومين��ع �سجنهم على خلفي��ة ق�سايا �لن�سر 
وممار�س��ة �لعمل �ل�سحفي. ودعت �إىل �لإ�س��ر�ع يف �إجر�ء �نتخابات 
لنقاب��ة �ل�سحفيني �لفل�سطينيني مب�ساركة جميع �ل�سحفيني، خا�سة 

يف ظل �لأجو�ء �لإيجابية �لتي ت�سهدها �ل�ساحة �لفل�سطينية.
وثمنت هذه �لأطر �جلهود �مل�سرية �لتي �أثمرت يف �لو�سول لتفاهمات 
�لقاه��رة �لأخرية، مقدمًة �ل�سكر لكل �لأطر�ف �لتي �ساهمت بخروج 
هذ� �لتفاق �إىل �لنور، ودعت يف �لوقت ذ�ته حكومة �لوفاق �لوطني 

لالإ�سر�ع يف ت�سلم مهامها وحتمل م�سئولياتها يف قطاع غزة.
ويف خ�سم معركة ك�سف �حلقيقة �لتي يخو�سها �ل�سحفي �لفل�سطيني 
لف�سح جر�ئم �لحتالل بحق �أبناء �سعبنا �لفل�سطيني، طالبت �لكتل 
�ل�سحفي��ة كافة �ملوؤ�س�س��ات و�لهيئ��ات �لإقليمية و�لدولي��ة بال�سعي 
لتقدمي جمرمي �حلرب �لإ�سر�ئيليني للمحاكمة على جر�ئمهم �لتي 
�رتكبوه��ا بح��ق زمالئنا وزميالتنا وموؤ�س�ساتن��ا �لإعالمية على مد�ر 

عقود من �لزمن.

األطر الصحفية بغزة تطالب بإزالة آثار االنقسام ونشر أجواء الوفاق
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غزة- �لر�أي
�ختت��م جه��از �ل�سرط��ة �لبحرية، 
من��اور�ت  �سل�سل��ة  �لأح��د،  �سب��اح 
جمي��ع  يف  لعنا�س��ره  تدريبي��ة 
حمافظات قطاع غزة، �سمن خطته 
و�إجر�ء�ت��ه �لهادف��ة لرف��ع حالة 
م��ع ح��الت  �جلهوري��ة، و�لتعام��ل 

�لطو�رئ و�لأزمات.
مت  _�لت��ي  �ملن��اور�ت  وحتاك��ي 
تنفيذه��ا خ��الل �لأ�سب��وع �حل��ايل 
�إخ��الء  عملي��ات   _ و�ملا�س��ي 
و�نت�سار �أف��ر�د �ل�سرطة �لبحرية، 
بع��د تعر���س مقر�ته��ا لال�ستهد�ف 

و�لق�سف من قبل �لحتالل.
و�سارك يف �ملناور�ت نائب مدير عام 
جه��از �ل�سرط��ة �لبحري��ة �لعمي��د 
حمم��د �لنخال��ة وم�ساع��دو �ملدير 
�لع��ام �لعقيد عادل خل��ف و�لعقيد 
بالإ�ساف��ة  من�س��ور،  يا�س��ر  رك��ن 
�إىل م��در�ء �جله��از يف �ملحافظ��ات، 

و�أع�ساء جمل�س قيادة �جلهاز.
ب��دوره �أو�س��ح �لعمي��د �لنخالة �أن 
جه��از �ل�سرط��ة �لبحري��ة ب�س��دد 
وموح��دة  �سامل��ة  من��اورة  تنفي��ذ 
ملق��ر�ت جه��از �ل�سرط��ة �لبحري��ة 
قط��اع  حمافظ��ات  م�ست��وى  عل��ى 
غزة، وهي حتاكي عملية ��ستهد�ف 
ل��وز�رة  تابع��ة  ع�سكري��ة  مو�ق��ع 
�لد�خلي��ة و�ل�ستع��د�د لأي طارئ، 
وذل��ك بعد �أن مت �إج��ر�ء مناورة يف 

كل حمافظة على حدة.
�ملن��اور�ت  �أن  �إىل  �لنخال��ة  و�أ�س��ار 
درج��ات  لأعل��ى  للو�س��ول  ته��دف 
�ل�سرط��ة  �أف��ر�د  ل��دى  �جلهوزي��ة 
عل��ى ح�س��ن  وتدريبه��م  �لبحري��ة 
�لإخ��الء  وكيفي��ة  �لت�س��رف 
و�لنت�س��ار �لآمن يف حالة �لطو�رئ 

و�ل�ستهد�ف.
خط��ة  جلن��ة  �ّطلع��ت  جهته��ا  م��ن 
�لنت�س��ار  خط��ط  عل��ى  �لط��و�رئ 
و�ملناطق �لبديلة �لآمنة �لتي �سيتم 
�لإخالء �إليها وكيفية متابعة عمل 
�ل�سرط��ة �لبحرية، و�ل�ستمر�ر يف 
�سبط حالة �ل�ساحل و�لأمن خالل 

�لطو�رئ.
�نفج��ار�ت  �ملن��اور�ت  و�سه��دت 
و�إخ��الء و�نت�س��ار لأف��ر�د و�أق�س��ام 
�لإد�ر�ت �لتابعة للجهاز، و�لنتقال 
لالأماك��ن �لبديلة و�لآمنة، وكيفية 
نقل �ملعد�ت و�لأجهزة �ملهمة خارج 

�ملوقع يف حالت �لطو�رئ .
ويف خت��ام كل من��اورة تدريبي��ة مت 
�أج��ر�ء تقيم من قب��ل جلنة خطة 
�لط��و�رئ، للوقوف عل��ى �ل�سلبيات، 
وو�س��ع �لتعدي��الت لأخذه��ا بع��ني 
�لعتب��ار خ��الل �ملن��اورة �ل�سامل��ة 
من �أجل �جلهوزية �لتامة يف �أوقات 

�لطو�رئ.

لرفع حالة الجهوزية

صور "الشرطة البحرية" يختتم سلسلة مناورات تدريبية
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اكتشف فوائد تناول الزنجبيل والكركم يوميا واحدة

غزة- �لر�أي
خلليط �لكرك��م و�لزجنبي��ل �أهمية 
كب��رية للحف��اظ عل��ى ج�س��م �سحي 
�لده��ون  م��ن  وللتخل���س  ومتنا�س��ق 
�لكرك��م  دم��ج  ميك��ن  �لز�ئ��دة، 
عل��ى  للح�س��ول  �سوي��ا  و�لزجنبي��ل 
م�س��روب غن��ي بالفو�ئ��د �ملختلف��ة، 
وهو يعد مطهر� قويا لالأمعاء وكافة 
م�س��اكل  م��ن  يخل���س  كم��ا  �جل�س��م، 

�لغاز�ت �ملزعجة.. 
�لأملاني��ة  �لتغذي��ة  خب��رية  �أو�س��ت 
"جابري��ال كاوفم��ان" بدمج �لكركم 
�لغذ�ئ��ي  بالنظ��ام  و�لزجنبي��ل 
�ليوم��ي، مل��ا يتمتع��ان ب��ه م��ن فو�ئد 
�سحية هائلة، و�أو�سحت "كاوفمان" 
�أن "�لزجنبي��ل يحت��وي عل��ى م��ادة 
�جلنج��رول، �لتي تفي��د يف مو�جهة 
�أثن��اء  و�لغثي��ان  �ل�سف��ر  دو�ر 
�حلمل، كم��ا �أنها مفي��دة بعد �إجر�ء 
�لعملي��ات �جلر�حي��ة و�أثناء �لعالج 

�لكيماوي".  
ومن جانبه قال �لربوفي�سور "رومان 
هوب��ر"، مدي��ر مركز �لط��ب �لبديل 

�لأملاني��ة،  "فر�يب��ورج"  بجامع��ة 
�إن "�لزجنبي��ل يعم��ل عل��ى تهدئ��ة 
ج��در�ن �لأمعاء و�ملع��دة عن طريق 
�لتاأثري عل��ى م�ست��وى �ل�سريوتونني، 
وه��و �لهرم��ون �مل�سوؤول ع��ن �لهدوء 
و�ل�سرتخ��اء"، وفق وكال��ة �لأنباء 

�لأملانية. 
وبو�سفه��ا نباتات م�س��ادة لالأك�سدة 
يعم��ل كل م��ن �لزجنبي��ل و�لكرك��م 
عل��ى حمارب��ة م��ا يع��رف باجل��ذور 
�حل��رة "Free Radicals"، �لت��ي 
فاإنه��ا  وبالت��ايل  �خلالي��ا،  تهاج��م 
تعمل كمثبط��ات لل�سرطان، و�إن كان 
ه��ذ� �لتاأث��ري يحت��اج �إىل �ملزي��د من 

�لدر��سات �لطبية.. 
و�لكرك��م  �لزجنبي��ل  ميت��از  كم��ا 
بتاأث��ري حمفز لله�س��م، يف حني ميكن 
��ستعم��ال �س��اي �لزجنبي��ل ملو�جهة 
طريق��ة  وتع��د  �ل��ربد.  ن��زلت 
م��ن  فلال�ستف��ادة  مهم��ة،  �لتح�س��ري 
�مل��و�د �لفعال��ة يج��ب غل��ى ج��ذور 
�لزجنبي��ل ملدة 20 دقيق��ة على نار 

هادئة.

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
ي�ستك��ي كث��ري م��ن �أولي��اء �لأم��ور م��ن تعدد 
�لن�ساط��ات �ملدر�سي��ة �لتي يطلبه��ا �ملدر�سني 
م��ن �لطلب��ة، وخا�س��ة �لطلب��ة يف �ملرحل��ة 
كاه��ل  يره��ق  �ل��ذي  �لأم��ر  �لبتد�ئي��ة، 
عائالت فق��رية بغزة بال��كاد ت�ستطيع توفري 
�مل�ستلزم��ات �ل�سروري��ة لأبنائه��ا، ويزيد من 
�ل�سغوط��ات عليها خا�سة �نها ت�ستنزف وقتا 
وجه��د� كبريين، كم��ا �أنها ت�سب��ب عبئا ماديا 

على �أولياء �لطلبة. 
وترى �أم �إ�سالم نا�سر وهي �أم خلم�سة �أطفال 
�أغلبه��م يف �ملد�ر���س، "�أن �لأم ل��و كان لديه��ا 
خ��ربة بطريق��ة عم��ل �للوح��ات و�لأن�سطة 
�ملدر�سي��ة �ملطلوب��ة م��ن �لطلب��ة، فل��ن يكون 
تق��وم  �س��وف  �لأم��ر مكلف��ا عليه��ا، فحينه��ا 
بتدب��ري �أمورها م��ن �أ�سغر ق�سا�س��ات �لورق، 
لك��ن يف ح��ال مل تكن �لأم لديه��ا �أي فكرة �أو 
در�ي��ة بكيفية عم��ل �لأن�سط��ة وقتها �سوف  
تلج��اأ �كي��د ل�سغل �ملكات��ب �ملكل��ف وبالتايل 

تعاين من هذه �مل�سكلة ".

ضغوطات مادية ومعنوية
بعم��ل  �أق��وم  لل��ر�أي:"  �إ�س��الم  �أم  وتق��ول 
تق��م  ن�ساط��ات لأبنائ��ي حت��ى يف ح��ال مل 
مدر�س��ة �بن��ي  بالطل��ب، حيث عن��دي خربة 
ب��كل �أن��و�ع �لف��ن و�لأ�سغ��ال، و�أ�ستخ��دم يف 

ذلك كرتون مقوى و�ل��ورق �مللون، �إىل جانب 
�ل�ستف��ادة م��ن �ليوتي��وب و�حل�س��ول عل��ى 
�أف��كار جديدة ". وتو�جه وف��اء مطر، بع�س 
�ل�سغوط��ات م��ن كمي��ة �لأن�سط��ة �ل�سفي��ة 
�لت��ي يطلبه��ا �ملدر�سون م��ن �بنه��ا باملدر�سة، 
و�لتي وفق حديثها حتتاج لوقت وجهد كبري، 
�لأمر �لذي ي�سعره��ا بالإجهاد كونها ت�سطر 

للقيام بعمل تل��ك �لأن�سطة مبفردها وبدون 
م�ساع��دة.  وت�ساركه��ا �ل��ر�أي �أم ها�س��م، باأن 
�لأن�سط��ة �ملدر�سي��ة مكلف��ة مادي��ا وحتت��اج 
لوق��ت كب��ري، خا�سة يف ح��ال كان��ت �لعائلة 
لديه��ا ع��دد كب��ري م��ن �لأبن��اء يف �ملد�ر���س، 
مو�سح��ة �أنه��ا ت�سع��ر بال�سغ��ط �لكب��ري ول 
تتمك��ن م��ن �إنه��اء كاف��ة �لأن�سط��ة �ملتعلقة 

باأطفالها خا�سة و�أنها �إمر�أة عاملة. 
يف حني تقول �أمل �حل��اج:" عندما يكون لك 
�أك��رث م��ن �ب��ن يف �ملدر�سة، ف��اإن �لأم��ر �سوف 
يك��ون مكلف��ا، لكن يف حال وج��ود طفل فقط 
فه��ذ� �لأمر لي�س مكلفا"، لفتة �إىل �أن لديها 
ثالثة �أبناء �أ�سبحو� كبار�، و�أنها تقوم بعمل 

ن�ساط و�حد فقط لكل و�حد منهم.

تقدير الوضع االقتصادي
ويف تعليق��ه عل��ى ��ستي��اء �أه��ايل �لطلب��ة 
من تعدد �لأن�سط��ة �ملدر�سية و�سغوطاتها، 
يق��ول �ملعلم موؤم��ن م�سته��ى:" �إن �لأن�سطة 
�ملدر�سي��ة ه��ي �أن�سط��ة منهجي��ة مرتبطة 
باملنهاج ب�س��كل مبا�سر، و�أن هن��اك �لعديد 
م��ن �لدرو���س مرف��ق به��ا �أن�سط��ة للطالب، 
حي��ث عند تنفيذها �أطالب طالبي بتنفيذ 
�لن�س��اط من �مل��و�د �لب�سيطة �ملتوفرة لدى 
ق��د  باأن�سط��ة  �أثق��ل عليه��م  �لأ�س��رة، ول 

تكلف �لأ�سرة م�ساريف باهظة".
ويوؤكد م�ستهى يف حديث للر�أي، �أن �ملدر�سني 
يعلمون طبيعة �لو�سع �لقت�سادي �ل�سعب 
�ل��ذي مي��ر ب��ه �سعبنا وذل��ك ينعك���س على 
�لط��الب �لأع��ز�ء، فبع���س �لأن�سطة ميكن 
تنفيذه��ا د�خ��ل كر��س��ة �لأن�سط��ة مث��ل 

�إل�ساق بع�س �ل�سور �أو بع�س �لر�سومات.
ووف��ق ما ذكره فاإن �لأن�سط��ة �ملدر�سية لها 
�لعدي��د م��ن �لأه��د�ف �ليجابي��ة و�لت��ي 
تنعك���س عل��ى �لطال��ب، ومنه��ا �أنه��ا حتقق 
�لطال��ب  خ��رب�ت  م��ن  �لعدي��د  يف  �لنم��و 
وهو�يات��ه وقدر�ته �ملتعلق��ة بالجتاهات 
�لرتبوية و�لجتماعية �ملرغوبة، كما �أنها 
تنم��ي �لعدي��د م��ن �جلو�نب عن��د �لطالب 

منها ما هو معريف ومهاري وفني .

غزة- �لر�أي
ق�س��م  رئي���س  ن�س��ار  حمم��د  �لدكت��ور  �أطل��ق  
جر�حة �لقلب �ملفت��وح مبجمع �ل�سفاء �لطبي، 
ن��د�ء ��ستغاث��ة عاج��ل لإنق��اذ ع��دد كب��ري من 
مر�س��ى جر�ح��ة �لقل��ب و �لذي��ن ه��م بحاجة 

ما�سة لإجر�ء عمليات جر�حية طارئة.
و�أك��د  ن�س��ار �أن جميع مر�س��ى  جر�حة �لقلب 
لنف��اذ  باخل��ارج  �لع��الج  �إىل  حتويله��م  يت��م 
�لأدوي��ة و �مل�ستهل��كات �لطبي��ة �لت��ي تدخ��ل 
�خلا�س��ة  �لعالجي��ة  �لربوتوك��ولت  �سم��ن 

باإجر�ء �لعمليات �جلر�حية.
وذك��ر �أن �لق�سم كان يج��رى بال�سابق ما يقارب 
تل��ك  م��ع ع��دم تكام��ل  و  �سهري��ًا  25 عملي��ة 
�لربتوك��ولت و �أ�سب��ح يج��رى �ست��ة عملي��ات 

فقط و �لتي تقت�سر على �لطارئة جد�.
ون��وه �إىل نفاذ بع�س �لأدوي��ة �مل�ساعدة للقلب 
�لنيرتوجل�سرين(�ل�س��روري  �سن��ف)  �أهمه��ا 
ج��د� لإج��ر�ء �لعملي��ات �جلر�حي��ة و �ل��ذي 
يتناول��ه �ملري�س قبل �إجر�ئه للعملية لتو�سعة 

�ل�سر�ي��ني و خف�س مع��دل �ل�سغ��ط، لفتًا �إىل 
عدم وجود بد�ئل �أخرى له.

و�أ�ساف ن�سار �إىل �أن خيوط �لعمليات �خلا�سة 
بجر�ح��ات �لقل��ب �أ�سبح��ت بال ر�سي��د لإمتام 
�لعملي��ات �جلر�حي��ة �إ�ساف��ة �إىل عدم وجود 
�ل�سمام��ات �لقلبي��ة �لت��ي يحتاجه��ا �ملر�سى و 
�لتي ب�سببها يتم حتويل عدد كبري من �ملر�سى، 

بعدما كانت حتول 25 حالة �سهريا فقط.
وح��ذر م��ن تر�ج��ع خدم��ة جر�ح��ة �لقلب يف 
ظ��ل ��ستم��ر�ر ع��دم توف��ر جمي��ع �لأدوي��ة و 
�مل�ستهلكات �لطبية �خلا�س��ة بجر�حات �لقلب 
لأنه��ا �أدوي��ة تكاملي��ة، و غياب �سن��ف منها ل 
ميك��ن �أن تكتم��ل عمليات �جلر�ح��ة، مما يوؤثر 
عل��ى و�س��ع �ملري���س �ل�سح��ي �ل��ذي ل يحتمل 
�نتظ��اره  جان��ب  �إىل  �لنتظ��ار  �أو  �لتاأجي��ل 
�ملو�فق��ة عل��ى حتويلت��ه �لعالجي��ة مل��ا يقارب 
م��ن �ل�سهرين، كم��ا و يوؤثر عل��ى �أد�ء �لطو�قم 
�لطبي��ة نف�سي��ًا و ج�سدي��ًا بع��دم وج��ود نظام 

عالجي مكتمل لتوفريه للمري�س.

غزة- �لر�أي- ب�سام �لعطار
�لإعالم��ي  -�ملكت��ب  �لإع��الم  وز�رة  �أك��دت 
�حلكومي-حر�س �ل��وز�رة على متتني �جلبهة 
�لد�خلي��ة �لفل�سطيني��ة، و�مل�سارك��ة يف و�سع 
�لق��ر�ر  و�سن��ع  و�ل�سرت�تيجي��ات،  �خلط��ط 
�لإعالم��ي ومتابعت��ه، و�س��ول ملحا�سب��ة م��ن 
يعم��ل عل��ى خ��د�ع �ل��ر�أي �لع��ام، مب��ا يخ��دم 
م�سال��ح �لحتالل �سو�ء ب�س��كل مبا�سر �أو غري 

مبا�سر.
ج��اء ذلك خ��الل ن��دوة نظمها منت��دى �لأمة 
�لإعالم��ي  �ملكت��ب  م��ع  بالتع��اون  للتنمي��ة 
�حلكومي �سباح �لي��وم �لأربعاء، بعنو�ن" دور 
�لد�خلي��ة  �لإعالمي��ني يف حت�س��ني �جلبه��ة 
مبنا�سب��ة �ليوم �لعامل��ي للت�سامن مع �ل�سحفي 
�لفل�سطيني��ني بح�س��ور نخبة م��ن �ل�سحفيني 

و�لإعالميني و�لكتاب و�ملحليني �ل�سيا�سيني.
�لإعالمي��ة  �خلدم��ات  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
�حلكومية غ�سان ر�س��و�ن يف كلمته، �إن هناك 
عدة �جتاهات يجب �لعمل عليها من �لناحية 
�حلكومي��ة �لر�سمية ت�سم��ل، حت�سني �جلبهة 
�لد�خلي��ة م��ن �ملخاطر و�لتحدي��ات �سو�ء يف 
�حلرب و�لأزم��ات �أو يف �أوق��ات �ل�سلم، و�أي�سا 
�س��د �لتع�س��ب يف �أوق��ات �ل�سلم و�س��د تعزيز 

وزيادة �ل�سرخ �لفل�سطيني.
و�أو�س��ح ر�س��و�ن �أن و�سائ��ل �لإع��الم له��ا دور 
باملخاط��ر  �لع��ام  �ل��ر�أي  توعي��ة  يف  كب��ري 
�ملحدق��ة بالق�سي��ة �لفل�سطيني��ة، و�لإ�سه��ام 
يف غر���س �لقي��م �لت��ي حت���س عل��ى �لتم�س��ك 

بالهوية و�لوحدة �لفل�سطينية.
و�س��دد عل��ى وج��وب �لتح�س��ني �س��د �لأخبار 
�لكاذب��ة و�لإ�ساعة ملا لها من دور هد�م د�خل 
�ملجتم��ع �لفل�سطين��ي، حي��ث �س��اد يف �لآون��ة 
�لأخ��رية تناق��ل �لأخبار �لغ��ري دقيقة و�لتي 

ل متت للو�قع ب�سلة.
 وح��ول دور �ملكت��ب �لإعالم��ي يف و�س��ع ح��د 
لالأخب��ار �لكاذب��ة وغ��ري �ل�سحي��ة م��ن قب��ل 
مو�ق��ع  عل��ى  و�لن�سط��اء  �ل�سحفي��ني  بع���س 

�لتو��سل، �أكد ر�سو�ن �أن طو�قم �ملكتب عملت 
على متابعة ن�سطاء �لتو��سل وبع�س خريجي 
�ل�سحاف��ة و�ملو�ق��ع �لإلكرتوني��ة و�ل�سب��كات 

�ل�سغرية.
و�أ�س��ار �إىل �أن��ه مت حتقي��ق جناح��ات يف هذ� 
�مل�سمار، من خ��الل ��ستدعاء ومر�جعة بع�س 
�ل�سحفي��ني و�لأ�سخا���س، حلثهم ع��ل �سرورة 
�للت��ز�م بالق��ر�ر�ت �ل�س��ادرة، وم��ا يتبعه��ا 
م��ن �ج��ر�ء�ت عقابي��ة ر�دع��ة بالتع��اون مع 
�لنيابة �لعامة، �سيما يف وقت �غتيال �ل�سهيد 

�لفقها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر.
�أما عن ق�سي��ة �لتخابر مع �لحتالل يف وقت 
�حل��رب و�لأزم��ات، ق��ال ر�س��و�ن" مت تعزي��ز 
تل��ك  و�لإر�س��ادي خ��الل  �لتوع��وي  �جلان��ب 
�لف��رتة، فالناق��د بالعق��ل و�ملتاب��ع و�مل�ساركة 
فيها م��ن �ل�سحفي��ني بالإيج��اب �إذ كان منبهًا 
عل��ى  يعم��ل  �لإ�سر�ئيل��ي  �ملجتم��ع  �أن  �إىل 

ثقافة �بت��ز�ز و�إ�سقاط ما ميك��ن �إ�سقاطه من 
�لفل�سطينيني".

�لوطني��ة  للحم��الت  بالإ�ساف��ة  و�أ�س��اف: 
ملو�جه��ة �لتخابر م��ع �لحت��الل و�أطلقنا من 
وز�رة �لإع��الم يف �لأع��و�م �ل�سابقة مثل تلك 

�حلمالت، حيث �أتت �حلملة نتاجها.
�أم��ا ع��ن تعزي��ز �لعم��ل �لإعالم��ي وحماي��ة 
�مل�س��روع �لوطني �لفل�سطين��ي يف وقت �ل�سلم، 
عم��ل �ملكت��ب �لإعالم��ي عل��ى توعي��ة �لر�أي 
�لع��ام باملخاط��ر �ملحدقة و�لإ�سه��ام يف غر�س 
�لهوي��ة  �لتم�س��ك  عل��ى  �لت��ي حت���س  �لقي��م 
و�لوح��دة �لفل�سطيني��ة حر�س �ل��وز�رة على 

�مل�ساركة يف و�سع �خلطط و�سنع �لقر�ر .
وح��ذر �ملحا�س��ر يف جامع��ة �لأزه��ر د. كمال 
�لأ�سطل، من خلط �لإعالم بكثري من �ملفاهيم 
�خلاطئ��ة خا�سة �خللط بينه وبني �لدعاية، 
�لت��ي ل مت�س بالو�ق��ع ب�سل��ة وهدفها ترويج 

�سيا�سيات كاذبة ت�ستهدف جمهور معني.
وق��ال: كث��ري م��ن و�سائ��ل �لع��الم �أ�سبح��ت 
غط��اء لكث��ري م��ن �ل�سيا�سي��ات �لد�خلي��ة �أو 
�خلارجي��ة، م�سدد� على دوره��ا يف حت�سني �أو 

زعزعة �جلبهة �لد�خلية.
ولفت �أن و�سائ��ل �لإعالم �لفل�سطيني تتبع يف 
معظمه��ا لأهد�ف حزبي��ة ول ت�س��ع �لق�سية 

�لفل�سطينية على �سلم �أولياتها ح�سب قوله.
وطال��ب �لأ�سط��ل" بو�س��ع �سيا�سي��ات ثابت��ة 
لتمت��ني �جلبه��ة �لد�خلي��ة، م��ن خ��الل و�سع 
��سرت�تيجي��ات و��سح��ة وموح��دة للخط��اب 
زرع  �ساه��م يف  �ل��ذي  �لفل�سطين��ي  �لإعالم��ي 
روح �لفرق��ة خا�س��ة خالل �سن��و�ت �لنق�سام 

�لبغي�س".
ودع��ا �ىل جتنب �مل�سادر �لعربي��ة، من �إن�ساء 
جه��ة �عالمي��ة �سادقة وغري حزبي��ة، تعمل 
عل��ى �سن��ع �خل��رب و�حلد م��ن �لعتم��اد على 

مه��م  كم�س��در  �لعربي��ة  و�ملو�ق��ع  �ل�سح��ف 
ووحيد لالأخبار.

و�أ�س��اد ب��دور �ملكت��ب �لإعالم��ي وجه��وده يف 
توحيد و�سائل �لإع��الم �ملختلفة حتت مظلة 
�أج��و�ء �مل�ساحل��ة  موح��دة، خا�س��ة يف ظ��ل 

�ليجابية �لتي �سادت يف �لفرتة �لأخرية.
وع��ن دور �لإع��الم �ملحل��ي يف حت�سني �جلبهة 
�لد�خلي��ة وق��ت �حل��روب، قال ع�س��و �حتاد 
�لإذ�ع��ات �ملحلية ف��ادي عبي��د يف مد�خلته، 
�إن �ملجتم��ع �لفل�سطين��ي وظروف��ه �ملعي�سي��ة 

تختلف عن باقي �ملجتمعات.
وعندم��ا �أ�سبح��ت �لإذ�ع��ات �ملحلي��ة وجه��ة 
رئي�سي��ة للجمه��ور، و�سع �لقائم��ني عليها كما 
يقول عبيد يف مهم��ة �سعبة للتعاطي بال�سكل 
�ملطل��وب وحاج��ة �ملتلقي وتعط�س��ه للمعلومة 

وعلى مد�ر �ل�ساعة.
وب��ني �أن هناك �ختالف م��ع طريقة �لتغطية 
�لإخباري��ة خ��الل �لع��دو�ن �لأخ��ري 2014، 
وطريق��ة �لتعاطي م��ع �لأح��د�ث �ملت�سارعة، 
حيث عمل��ت بع���س �لو�سائل ح�س��ب �ملرجعة 
�لت��ي تتبعه��ا، عل��ى ت�سخي��م بع���س �لأخب��ار 
ح�س��ب "�لأهو�ء"، دون �أي ن��وع من �مل�سوؤولية 

�لجتماعية.
ببع���س  �لن��دوة خ��رج �حل�س��ور  نهاي��ة   ويف 
ور���س  عق��د  �س��رورة  منه��ا،  �لتو�سي��ات 
متخ�س�س��ة لتف��ادي �لأخطاء �لت��ي يقع فيها 
بع�س �لإعالمي��ني يف �أوقات �ل�سلم �أو �حلرب، 
و�إز�ل��ة كاف��ة �لعر�قيل �أم��ام و�سائل �لإعالم 
�لفل�سطينية لإي�س��ال ر�سالتها �لهادفة لكافة 

�أنحاء �لعامل.
تفعل��ه  �أن  ميك��ن  م��ا  �إىل  �أك��رث  باللتف��ات 
�لد�خلي��ة،  بجبهتن��ا  للم�سا���س  "�إ�سر�ئي��ل" 
وع��دم جتاه��ل حج��م �لأ�س��ر�ر �لت��ي ل ب��د 
و�أن توؤث��ر على معنويات �ل�س��ارع �لفل�سطيني، 
وم��ن ث��م رغبت��ه يف دع��م �ملقاوم��ة، وتوف��ري 
حا�سنة حقيقية ور�فد حقيقي للدعم �ملادي 

و�ملعنوي �لذي يحتاجه �ملقاومون.

األنشطة المدرسية .. بين كثافة التحضير واألعباء المالية

مع نفاذ أدوية و المستهلكات الطبية الخاصة بجراحات القلب المفتوح

" الصحة" : تضاعف عدد حاالت المرضى المحولين للعالج بالخارج إلى 100 %

خالل ندوة إعالمية

مطالبات بوضع خطط إعالمية لتحصين وحماية الجبهة الداخلية
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

�لنتظ��ار  م��ن  �سه��وٍر  �لت�س��ع  قر�ب��ة 
عائل��ة  عا�سته��ا  و�لتع��ب،  و�لأرق 
�لأ�س��رية �لطفل��ة م��رح ل��وؤي جعيدي 
)16عامًا( من مدين��ة قلقيلية، ت�سع 
�سه��وٍر تخللته��ا 25 حمكم��ة، تنقل��ت 
فيه��ا �لأ�س��رية �لقا�سر ب��ني �ملعتقالت 
عائلته��ا  فيه��ا  وعا�س��ت  و�لبو�سط��ة، 
�لقه��ر لبق��اء طفلته��م ره��ن �ل�سجون 
دون �أن ميلكون لها �سيئًا �سوى حماربة 

قر�ر �ملحكمة و�لدعاء.
�إع��الم �لأ�س��رى �لتق��ى و�ل��د  مكت��ب 
جعي��دي؛  م��رح  �لطفل��ة  �لأ�س��رية 
�ملوؤجل��ة  حماكمه��ا  ح��ول  للحدي��ث 
وحكمها �ملتوقع وكيف عا�ست �لعائلة 

هذه �ل�سهور دون طفلتهم.

ل��وؤي  جعي��دي،  م��رح  �لأ�س��رية  و�ل��د 
ملكت��ب  �أ�س��ار  )40عام��ًا(،  جعي��دي 
�إع��الم �لأ�س��رى ب��اأن �لحت��الل ومن 
خ��الل �لنياب��ة �لع�سكري��ة ل ي��ز�ل 
ر�ف�سًا لأي �سفقة حلكٍم خمفف بحق 
طفلت��ه، �إل �أن حمام��ي �لدف��اع خالل 
25 حمكمة ع�سكرية، ��ستطاع �نتز�ع 
تخفي���س حلكمها من �سبع �سنو�ت �إىل 
ث��الث �سن��و�ت، لت�سل �سفق��ة حكمها 

�لفعلي مر�حلها �لأخرية.

بوسطة لـ75 يومًا
�أك��رث م��ا ي��وؤمل قل��ب و�ل��د �لأ�س��رية 
حتمل��ت  كي��ف  ه��و  جعي��دي،  م��رح 
طفلت��ه ع��ذ�ب �لبو�سطة ل���75 يومًا، 

يو�سح”خالل ف��رتة �عتقال مرح منذ 
عل��ى  عر�س��ت   ،2912017 تاري��خ 
�ملحكم��ة �لع�سكري��ة 25 مرة، ويف كل 
بو�سط��ة نقل كانت حتت��اج �إىل ثالثة 
�أي��ام وهي تتنق��ل يف �ملعاب��ر �لأمنية 
ذهاب��ًا و�إياب��ًا، وكان ه��ذ� بح��د ذ�ته 
يف��وق عذ�بات �ل�سج��ن �لأخرى، ومع 
تك��ر�ر ه��ذه �لبو�سط��ة �إل �أن عزمية 
�أنه��ا تو��س��ل  م��رح مل تتاأث��ر، حت��ى 

تعليمها د�خل �لأ�سر”.
وح��ول �سريط �لفيدي��و �لذي عر�س 
حلظ��ة �عتق��ال طفلت��ه، يق��ول ل��وؤي 
مت  �لأ�سرى”م��ا  لإع��الم  جعي��دي 
عر�س��ه م��ن �سري��ط �عتقاله��ا و�لذي 
يت�سم��ن �إ�سه��ار �ل�سالح ب��دون �إطالق 

�لر�سا�س عليها عملية تزوير، فهناك 
دقيق��ة   13 مدت��ه  فيدي��و  �سري��ط 
يت�سم��ن �إطالق ثالث ر�سا�سات عليها، 
وعندم��ا مل تنج��ح �إ�سابته��ا مت ن�س��ر 
�ملقط��ع �ل��ذي يظه��ر في��ه �مل�ستوط��ن 
و�إخف��اء  وجهه��ا،  يف  �ل�س��الح  ي�سه��ر 

عملية �إطالق �لنار عليها”.

صمتٌ مخجل
ك��ي يلملم م�ساع��ره �ملتاأججة، توقف 
و�ل��د �لأ�س��رية م��رح جعي��دي قلي��اًل 
ع��ن �حلدي��ث، ث��م ق��ال ملكت��ب �إعالم 
�لأ�سرى”خ��الل ثالث زيار�ت متتالية 
مل �أ�ستطع �ل��كالم بحرٍف و�حٍد معها، 
و�أكتفي بالنظر �إليها وهي تتحدث مع 

و�لدته��ا، ول �أ�ستطي��ع �حلدي��ث معها 
عرب �لهاتف من خل��ف �ألو�ح �لزجاج، 
و�أ�سع��ر باأمله��ا، وه��ي كذل��ك تبادلن��ي 

ذ�ت �لتفكري و�ل�سعور”.
�أن طفلت��ه  �إىل  ل��وؤي جعي��دي  ي�س��ري 
م��رح حت��دث و�لدته��ا ح��ول تفا�سيل 
حياتها د�خل �لأ�سر، رفقة �لأ�سري�ت 
�أ�س��ري�ت  �سمنه��ن  وم��ن  �لقا�س��ر�ت، 
مقد�سي��ات،  معظمه��ن  جريح��ات 
يق��ول” خ��الل حديثن��ا م��ع عائ��الت 
�لأ�س��ري�ت م��ن مدينة �لقد���س نلم�س 
م��دى �حلقد �لدفني عليه��ن بقر�ر من 
نياب��ة �لحتالل �لتي تطالب باإ�سد�ر 
�أح��كام عالية عليه��ن، فقط لأنهن من 

�لقد�س”.

األسيرة الطفلة مرح جعيدي : 
من قراٍر باإلعدام إلى ترقب قراٍر 

بالسجن الفعلي

غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر
�للجن��ة  ح��ل  عل��ى  كامل��ني  �أ�سبوع��ني 
�لإد�ري��ة �لقائمة مبهام قطاع غزة، كّثف 
خاللهم��ا �ملو�ط��ن �لفل�سطيني من جلو�سه 
�أمام �سا�س��ات �لأخبار �لدولي��ة و�ملحلية، 
عله مي�سك بطرف خرب يحمل بني طياته 
�أخب��ارً� ت�س��ُره وميل��وين مو�ط��ن بقط��اع 

غزة.
�لأح��الم  وتتكاث��ف  �لآم��ال  تفي���س 
�لب�سيط��ة يف خميلة �ملو�طن �لفل�سطيني، 
بعد مب��ادرة حركة حما���س بحل �للجنة 
�لإد�ري��ة من قل��ب مدينة �لقاه��رة، تلك 
�أقدم��ت عليه��ا حرك��ة حما���س  �ملب��ادرة 
رئي���س  يتخذه��ا  �لت��ي  �لعقب��ة  لالإنه��اء 
�ل�سلط��ة حمم��ود عبا���س ذريع��ة لرف���س 
و�إمت��ام  �لفل�سطين��ي  �لنق�س��ام  �إنه��اء 

�مل�ساحلة �لفل�سطينية.
�للجن��ة  ح��ل  �ملفاج��ئ  حما���س  �إع��الن 
باأعم��ال  تق��وم  كان��ت  �لت��ي  �لإد�ري��ة 
�حلكومة يف �لقطاع م��ن طرف و�حد دون 
�سروط م�سبق��ة �أعطى موؤ�سر�ت �إيجابية 
م��ن �حلركة ورغبته��ا �لفعلية يف حتريك 
�ملل��ف، وكان �جلمي��ع يتنظ��ر �أن يعلن �أبو 
مازن من جانبه وقف �جر�ء�ته �سد غزة 

�لت��ي قال �ن��ه �تخذه��ا ردً� عل��ى ت�سكيل 
وق��ف  و�أن  �لإد�ري��ة  �للجن��ة  حما���س 

�لإجر�ء�ت مرهون بحلها.
�إد�رة  وب��ال  حكوم��ة  ب��ال  غ��زة  قط��اع 
�سيا�سي��ة مبا�س��رة، �سيما �أن��ه ي�سهد فر�غ 
�إد�ري موؤق��ت يف �لوق��ت �ل��ذي يطيل فيه 
�ملو�طن �لفل�سطيني باجللو�س �أمام �سا�سة 
�لتلف��از متنق��اًل بني �لقن��و�ت �لإخبارية، 
عل��ه مُي�س��ك مب�سمون خ��رب مف�سل يحمل 

بني طياته ما ينتظره.

االختبار الحقيقي
�لكاتب و�ملحل��ل �ل�سيا�سي �أمين �أبو ناهية 
�أل  ياأم��ل  �لفل�سطين��ي  �ملو�ط��ن  �إن  ق��ال 
يط��ول �نتظاره، و�أن ي��رى قريًبا خطو�ت 
مت�سارع��ة تع��زز �لأم��ل بتطبي��ق �تف��اق 
�لتج��ارب  م��ن  �سل�سل��ة  فبع��د  �لقاه��رة، 
�ملري��رة فيم��ا يتعل��ق بلق��اء�ت �مل�ساحلة 
�لفل�سطيني��ة مل يعد ينظ��ر �لغزيون �إىل 
جوهر �مل�ساحلة، و�إمنا �أ�سبحو� يتطلعون 
�إىل حت�سني ظ��روف حياتهم �لت��ي �أنهكها 
�لنق�سام، و�حلروب، و�حل�سار، ويتطلعون 
�أك��رث �إىل رف��ع �لعقوب��ات �لأخ��رية �لت��ي 

فر�سها رئي�س �ل�سلطة على قطاع غزة.

�أبو ناهية �أ�سار �إىل �أن ت�ساوؤلت �ملو�طنني 
�ن�سبت على �إمكانية رفع عبا�س للعقوبات 
�لإج��ر�ء�ت  بينه��ا  م��ن  �لت��ي  �لأخ��رية 
بح��ق موظفي �ل�سلطة يف غ��زة، و�إمكانية 
�لقت�سادي��ة  �لنا���س  �أو�س��اع  حت�س��ني 
�خلريج��ني،  �أو�س��اع  وحت�س��ني  غ��زة،  يف 
�أر���س  وياأمل��ون تطبي��ق �مل�ساحل��ة عل��ى 

�لو�قع باأق�سى �سرعة ممكنة.
و�أو�س��ح �أبو ناهي��ة �أن �لختبار �حلقيقي 
يكم��ن بعد هذ� �لإع��الن يف ت�سلم حكومة 
�حلم��د �هلل مهامها يف قطاع غزة، و�لقيام 
م�س��اكل  كل  حل��ل  كامل��ة  بو�جباته��ا 
�ملوظف��ني،  رو�ت��ب  �إع��ادة  م��ن  �لغزي��ني، 
و�إنه��اء حمنة �نقطاع �لكهرب��اء، وتزويد 
�مل�ست�سفي��ات جميًع��ا بالأدوي��ة و�ملع��د�ت 
�لطبية، ث��م �إعادة فتح مع��رب رفح ح�سب 
م��ا �تفق علي��ه ب��ني �ل�سلطة وم�س��ر، لأن 
ه��ذه �لأمور �إذ� حتقق��ت ف�سي�سعر �ل�سعب 
�لفل�سطين��ي عموًم��ا ويف �لقط��اع خا�س��ة 
ب��اأن �لأمور �ستعود �إىل جمر�ها �لطبيعي، 
ه��ذ� من ناحي��ة، �أما �لنو�ح��ي �ل�سيا�سية 
�ملعق��دة فم��ن �ملمك��ن حلها بالذه��اب �ىل 
�لنتخاب��ات �لرئا�سية و�لت�سريعية، وفق 

ما هو من�سو�س عليه يف �لتفاقيات.

�للق��اء�ت �لت��ي جرت يف �لقاه��رة موؤخرً� 
ب��ني م�ستوي��ات قيادي��ة علي��ا يف حرك��ة 
حما���س و�ملخابر�ت �مل�سري��ة �لتي ترعى 
�ملل��ف �لفل�سطين��ي، وم��ا تبعه م��ن و�سول 
وف��د حلرك��ة فت��ح �أظه��ر حج��م �ل�سغط 
�مل�س��ري �جت��اه تنفي��ذ خط��و�ت هامة يف 

تطبيق �مل�ساحلة.
و�ملحل��ل  �لفل�سطين��ي  �لكات��ب  ودع��م 
�ل�سيا�س��ي م�سطف��ى �ل�س��و�ف �لأم��ل لدى 
�أط��رف  ودخ��ول  �لفل�سطين��ي،  �ملو�ط��ن 
كب��رية د�خل �ملجتم��ع �لفل�سطيني، باأن ل 
تكون ه��ذه �ملرة ك�سابقاته��ا: نهايتها �إىل 
�لف�سل و�لعودة للمربع �لأول وللمناكفات 
�ل�سيا�سي��ة �لتي ت�س��ر �لن�سي��ج �ملجتمعي 

�لفل�سطيني وتزيد من �لفر�ق و�ل�سقاق.
هك��ذ� ينتظر �ملو�ط��ن �لفل�سطين��ي نتائج 
�للقاء�ت �ملكثف��ة و�لجتماعات �ملتو�لية 
يف �لقاه��رة، ورغ��م ق��رب موع��د جم��يء 
�لوف��د �ملتمث��ل بقي��ادة ر�م��ي �حلم��دهلل 
وخم�س��ني  �أربعمئ��ة  م��ن  �أك��رث  برفق��ة 
�سخ�سية و�زن��ة يف �لق�سية �لفل�سطينية، 
�إل �أن��ه ي��رى �خلطو�ت مت�س��ي بثقل كبري 
وبطئ �أك��رب ل يو�زي �سغف��ه باإنهاء �مللف 

و�إمتام �مل�ساحلة.

غزة- �لر�أي
حذر رئي�س ق�سم �حل�سانة �ملركزة يف 
م�ست�سفى �ل�سف��اء �لطبي د.عالم �أبو 
حم��دة، من �لزيادة �ملفرطة يف ن�سبة 
�إ�سغ��ال �أ�سرة ح�سان��ة جممع �ل�سفاء 
�لطب��ي �لتي جت��اوزت �ل� %300 ، يف 
ظ��ل نفاذ عدي��د �لأ�سن��اف �لدو�ئية 

�خلا�سة باملو�ليد حديثي �لولدة .
ه��ذه  �سب��ب  حم��دة  د.�أب��و  و�أرج��ع 
�لزي��ادة يف �حتو�ء �ملو�لي��د و تو�ئم 
�أوز�نه��م  تزي��د  ل  �لت��ي  �لإخ�س��اب 
ع��ن 800 ج��ر�م، و �إعطائه��م فر�سة 
�لع��الج و بقائه��م عل��ى قي��د �حلياة،  
و �لذي��ن ي�ستنزف��ون �إ�سغ��ال لالأ�سرة 
على مد�ر �لثالث��ة �سهور، �إ�سافة �إىل 
��ستنز�فه��م لأر�س��دة �لأدوية د�خل 

�حل�سانة.
م��ن  ع��دد  غي��اب  �أن  و�أو�س��ح  
�لأ�سن��اف �لدو�ئي��ة و خا�س��ة عق��ار 
للجه��از  �ل��الزم  )�ل�سريفكتن��ت( 
�لتنف�س��ي، �إىل جان��ب �أدوي��ة متديد 
�جلهاز �لع�سبي و م�ساد�ت �لفطريات 
و �أدوية نق�س �ملناعة، موؤكدً� على �أن 
�لبد�ئل �ملوجودة م��ن �ملكن �أن ت�سكل 
خط��رً� على �ملو�لي��د و �خلدج �إ�سافة 

�إىل �لنق�س �حل��اد يف غاز�ت �لتعقيم 
.

وعل��ى �سعي��د �لتحوي��الت �لعالجية 
�أن��ه مت كتاب��ة  ذك��ر د.�أب��و حم��دة، 
حتوي��الت عالجي��ة لأربع��ة �أطف��ال 
من��ذ �أكرث من 25 يوم��ًا و هم بحاجة 
ما�سة �إىل �ملو�فقة �لعاجلة خا�سة و 
�أنهم يعان��ون من عيب خلقي يف �لقلب 
و منه��م م��ن يحت��اج �إىل �لت�سخي���س 
�جليني��ة  �لتحالي��ل  و  �لعاج��ل 
�لور�ثية نتيجة معاناتهم من �رتخاء 

�لع�سالت.
ي�س��ار �إىل �أن ح�سانة جمم��ع �ل�سفاء 
�لطب��ي ت�س��م 36 حا�سن��ة و لكنها ل 
ت�ستوعب هذ� �لكم �لهائل من �ملو�ليد 
حديث��ي �ل��ولدة �إ�ساف��ة �إىل نق���س 

�لكادر �لب�سرى .
ح�سان��ة  جمم��ع  دع��م  �إىل  دع��ا  و 
�ل�سف��اء �لطب��ي لوج�ستي��ا ودو�ئيًا و 
ك��و�در ذ�ت كف��اءة، خا�س��ة بع��د �أن 
�نخف�ست ن�سبة وفياتها من )-30%
�لت��ي حقق��ت �جن��ازً� كبريً�  و   )7%
خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية و ��ستخد�مها 
م��ع  �لتعام��ل  يف  متقدم��ة  لأجه��زة 

�ملو�ليد.

بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة

شغف فلسطيني بنتائج مصالحة قريبة يراها بعيدة

تزامنا مع نفاذ أدوية المواليد حديثي الوالدة

قلق يعترى حضانة الشفاء الطبي بعد إشغال أسّرتها 300 %
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ر�م �هلل- �لر�أي
ق��ررت حكوم��ة �لوف��اق �لوطن��ي، �لق��دوم �إىل قطاع غ��زة يوم 
�لثن��ني �ملقبل، وعقد �جتماعه��ا �لأ�سبوعي بها �لثالثاء، وذلك 

للبدء بت�سلم مهامها يف �لقطاع.
وقال �ملتحدث با�سم �حلكومة يو�سف �ملحمود، �إن رئي�س �لوزر�ء 
ر�م��ي �حلم��د �هلل، و�أع�س��اء �حلكومة �سي�سل��ون �إىل قطاع غزة 
�لثن��ني �ملقبل، للب��دء بت�سل��م م�سوؤوليات �حلكوم��ة بعد �إعالن 
حرك��ة حما���س مو�فقته��ا عل��ى حل �للجن��ة �لإد�ري��ة، ومتكني 
�حلكومة من حتمل م�سوؤولياتها كاملة يف �ملحافظات �جلنوبية.

و�أك��د �ملحمود �أن حكوم��ة �لوفاق برئا�سة �حلم��د �هلل تعمل ما 
يف و�سعه��ا وتب��ذل كاف��ة �جلهود، من �أج��ل حتقي��ق �إر�دة �سعبنا 
�لبط��ل، و�لإيف��اء باللتز�م��ات �لوطني��ة، ويف مقدمته��ا �إنه��اء 
�لنق�س��ام، و��ستعادة �لوحدة �لوطنية، من �أجل �سمان مو�جهة 

�لظروف �خلطرية �لتي مير بها �سعبنا، وق�سيتنا �لوطنية".
بدوره قال �حلمد �هلل �إنه �سيتوجه �إىل قطاع غزة يوم �لثنني 
�لق��ادم على ر�أ���س �حلكومة وبرفق��ة كافة �لهيئ��ات و�ل�سلطات 

و�لأجهزة �لأمنية.
ومتن��ى م��ن جمي��ع �لأط��ر�ف و�ل��كل �لفل�سطيني �لرتكي��ز على 
�مل�سلح��ة �لوطني��ة لتمك��ني �حلكوم��ة م��ن �ل�ستم��ر�ر بالقي��ام 

بوظائفها على �لنحو �لذي يخدم �ملو�طن �لفل�سطيني �أوًل.
وكان��ت حركة حما�س �أعلنت قبل 8 �أيام ح��ل �للجنة �لإد�رية 
يف قطاع غزة، ودعوت �حلكومة للتوجه فور� �إىل �لقطاع لت�سلم 
مهامه��ا ب�س��كل كام��ل، وذل��ك بع��د ع��دة �جتماع��ات عق��دت مع 

م�سئولني يف �لقاهرة مع فتح وحما�س �سعيًا لتطبيق �مل�ساحلة.

حكومة �لوفاق ت�سل غزة �لثنني 
�ملقبل للبدء بت�سلم مهامها

غزة- �لر�أي
�أطلق��ت �لإد�رة �لعام��ة للحا�سوب ونظ��م �ملعلومات 
�لتابع��ة ل��وز�رة �لد�خلي��ة تطبي��ق "�ل�ستعالمات 
�لأندروي��د  �ملو�طن��ني" مل�ستخدم��ي  خدم��ات  ع��ن 
به��دف ت�سهي��ل تق��دمي �لعديد م��ن خدم��ات وز�رة 

�لد�خلية �ملدنية.
ويف ه��ذ� �ل�سدد ، قال �أ. حمم��د �حلم�سيات، مدير 
ع��ام �لإد�رة �لعام��ة للحا�س��وب ونظ��م �ملعلوم��ات 
ب��وز�رة �لد�خلي��ة :" �أجن��ز فري��ق عم��ل تطوي��ر 
تطبيق��ات �لأندروي��د بحي��ث ميّك��ن �ملو�ط��ن م��ن 
�ل�ستعالم عن كاف��ة �لبيانات �ملتعلقة به �سخ�سيًا، 
مث��ل بيان��ات بطاقة �لهوي��ة وبيانات ج��و�ز �ل�سفر 
وبيانات �لعالقات �لجتماعية و�ملعامالت �خلا�سة 

به.
"موق��ع  ل���  خا���س  حدي��ث  يف  �حلم�سي��ات  وتاب��ع 
ي�ستعل��م  �أن  �أي�س��ًا  �ملو�ط��ن  "ي�ستطي��ع  �ل��وز�رة": 
ع��ن موع��د �ل�سفر، و�لط��الع على ح��ركات �ل�سفر 
�حلاج��ة  دون  �لتفا�سي��ل،  بكاف��ة  ب��ه  �خلا�س��ة 

لإ�ساعة �لوقت و�لنتظار يف �لأماكن �ملزدحمة".
 Google و�أو�س��ح �أنه مت رفع �لتطبيق على متجر 
�ليه  �لو�سل  م��ن  �ملو�طن��ني  ليتمك��ن كاف��ة   Play

و�ل�ستفادة منه.
م��ن جانب��ه ب��نّي �ملهند���س حمم��ود �لف��ر�، �مل�سرف 
على ت�سميم �لتطبي��ق، �أنه �لتطبيق يتميز بوجود 
خدم��ة �لر�سائ��ل و�لتنبيه��ات، و�لت��ي تعم��ل عل��ى 

��سعار �ملو�طن بكافة �لإجر�ء�ت �لتي قام بها.
وتاب��ع: "كم��ا وي�سم��ح بتق��دمي خدم��ة �ل�س��كاوى 
و�ل�ستف�س��ار�ت و�لت��ي تعم��ل عل��ى رب��ط �ملو�ط��ن 
مبا�س��رً� م��ع وح��دة �لرقاب��ة و�ل�س��كاوى �لتابع��ة 

كاف��ة  معاجل��ة  يت��م  وبذل��ك  �لد�خلي��ة،  ل��وز�رة 
�لطلب��ات �ملر�سل��ة م��ن �ملو�طن��ني م��ن قب��ل وح��دة 

�لرقابة و�ل�سكاوى".
وذكر �ملهند�س �لفر� �أن �لتطبيق ُيقدم خدمة دليل 
�لإجر�ء�ت لأي معاملة يف وز�رة �لد�خلية، وتعترب 
هذ� �خلدمة من �خلدمات �لتي يتميز بها �لتطبيق، 
حي��ث �أنه يقوم باإتاحة �ملج��ال للمو�طن بالطالع 
على �مل�ستند�ت �ملطلوبة للمعامالت ومكان تقدميها 
ور�سومها وذلك من خالل �أيقونة دليل �لإجر�ء�ت.
و�سك��ر مدير ع��ام �لإد�رة �لعام��ة للحا�سوب ونظم 
ت�سمي��م  عل��ى  �لقائ��م  �لعم��ل  فري��ق  �ملعلوم��ات، 
�لتطبي��ق باإ�س��ر�ف �ملهند�س حمم��ود �لفر�، وفريق 
�لتطوي��ر و�لربجمة و�لذي ي�سم �ملهند�سني )با�سل 

ق�سطة، �أمين �ل�سوري، يا�سر جربيل(.
يذكر �أنه �لإد�رة �لعامة للحا�سوب ونظم �ملعلومات 
�لتابع��ة لوز�رة �لد�خلي��ة �أ�سهمت يف توفري قو�عد 
بيانات مركزية ل�سج��ل �ل�سكان �لذي ُيعترب �للبنة 
كم��ا  �للكرتوني��ة،  �حلكوم��ة  مل�س��روع  �لأ�سا�سي��ة 
�أ�سهم��ت �لإد�رة يف زي��ادة �لكف��اءة و�لفعالي��ة م��ن 
خ��الل �لأنظم��ة �ملعلوماتي��ة �لت��ي �أدت �إىل �سبط 
بيان��ات �ملو�طنني و�لتحديث �مل�ستمر لتك �لبيانات 

.
"�لتطوي��ر  دو�ئ��ر  يف  �لفني��ة  �لطو�ق��م  وُت�س��رف 
و�لربجم��ة و�ل�سب��كات و�لدعم �لفن��ي و�ل�سيانة" 
حالي��ًا عل��ى �إد�رة جمموع��ة م��ن �لأنظم��ة بو�ق��ع 
�لإ�سر�ف على  �إىل  بالإ�ساف��ة  نظ��ام وموق��ع،   20
�سبك��ة وز�رة �لد�خلية وتطويره��ا لزيادة فعالية 
ومديري��ة  �إد�رة   30 ب��ني  و�لتن�سي��ق  �لت�س��ال 

ووحدة.

ُيقدم خدمة دليل اإلجراءات
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