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الإعالم��ي  املكت��ب  غ��زة- 
احلكومي

ر�ص��دت وزارة الإع��الم- املكت��ب 
الإعالم��ي احلكوم��ي- انتهاكات 
الحتالل ال�صرائيلي وا�صتمرار 
�صيا�صة الت�ص��عيد املمنهجة �صد 
حماول��ة  اإط��ار  يف  ال�ص��حفيني  
طم���س حقيق��ة  جرائم��ه بحق 

الفل�صطينيني.
وبح�ص��ب التقرير -الذي �ص��در 
واملتابع��ة-  الر�ص��د  ق�ص��م  ع��ن 
اأيل��ول/ �ص��هر  ف��اإن  بال��وزارة، 
 )  43  ( �ص��هد  �ص��بتمرب2017 
انتهاكًا  من قبل قوات الحتالل 

متثل  الإ�صرائيلي 
ا�ص��تهداف  يف 

)43(  انتهاكًا إسرائيليًا ضد 
الصحفيين خالل أيلول المنصرم

المصالحة الفلسطينية 
عرجاء إن بقيت من 

طرف واحد

لجأ إلى أجهزة األمن فنجا 
من االبتزاز

10

02
17 عاًما على انتفاضة األقصى 

وامتدادها مستمر
غزة- الراأي

17 عام��ا، ويف مث��ل ه��ذا  قب��ل 
�ص��بتمرب/اأيلول   28( الي��وم 
�ص��رارة  اندلع��ت   )2000
النتفا�صة الفل�صطينية الثانية 
عق��ب اقتح��ام رئي���س ال��وزراء 
اأريي��ل  الأ�ص��بق  الإ�ص��رائيلي 
�ص��ارون امل�صجد الأق�صى املبارك 
ومع��ه ق��وات كب��رة م��ن جي���س 

الحتالل.
يف  اآن��ذاك  �ص��ارون  وجت��ول 
اإن  وق��ال  الأق�ص��ى،  �ص��احات 
احلرم القد�صي �ص��يبقى منطقة 
اإ�ص��رائيلية، مم��ا اأثار ا�ص��تفزاز 
فاندلع��ت  الفل�ص��طينيني، 
املواجه��ات ب��ني امل�ص��لني وجنود 

 ، ل حت��ال ل ا
عل��ى  ا�صت�ص��هد  0403

غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
الراع��ي  اأنه��ا  ي��وم  بع��د  يوم��ا  م�ص��ر  تثب��ت 
للق�ص��ية  الدائ��م  واحلا�ص��ن  والأخ��ر  الأول 
الفل�ص��طينية عموم��ا، ومل��ف امل�ص��احلة ب��ني 
حركتي فتح وحما�س خ�صو�صا.. وهو ما يوؤكد 

اأهمية الدور امل�صري وجهوده لإمتام امل�صاحلة 
واإنهاء حالة النق�ص��ام املدمر، وهو ما يعني اأن 

م�صر �صتبقى دوما اىل جانب �صعبنا.
م�ص��ري  اأمن��ي  وف��د  يتوج��ه  اأن  املق��رر  وم��ن 
اإىل قط��اع غ��زة بالتزام��ن م��ع زي��ارة حكومة 

والإ�ص��راف  عمله��ا  ت�ص��هيل  به��دف  التواف��ق، 
على اجن��از املرحل��ة الأوىل املتمثلة يف متكني 

احلكومة من القيام بدورها يف القطاع.
الوف��د  ق��دوم  اأن  ومراقب��ون  حملل��ون  ويوؤك��د 
الأمني امل�ص��ري لغزة يدلل على الرغبة القوية 

الفل�ص��طينية،  امل�ص��احلة  لإجن��اح  م�ص��ر  ل��دى 
واإ�صالح البيت الفل�صطيني الذي دمره النق�صام 
ما بني �صطري الوطن، باعتبار اأن م�صر احلا�صن 

الأ�صا�صي للق�صية الفل�صطينية.
اي��اد  ال�صيا�ص��ي  املحل��ل  07ويق��ول 

الوفد األمني المصري .. مراقبة حثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية
محللون: مصر حاضرة بقوة في تفاصيل المصالحة للضغط على الطرفين
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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-الراأي- املجد الأمني
الأ�ص��اليب  اأحق��ر  اإىل  ال�ص��هيونية  املخاب��رات  تلج��اأ 
لل�ص��غط عل��ى املواطنني الفل�ص��طينيني لإ�ص��قاطهم يف 
وح��ل العمال��ة، اأحد اأ�ص��واأ تلك الأ�ص��اليب هي عملية 
البتزاز الأخالقي لل�ص��خ�س امل�ص��تهدف لل�صغط عليه 
وتهديده للعمل مع املخابرات ال�صهيونية يف ا�صتهداف 

مقدرات الوطن واملقاومني.
ولقد جنحت الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة يف اإف�صال 
عدد من حالت البتزاز التي اأقدمت عليها خمابرات 
الحت��الل �ص��د عدد م��ن املواطنني من �ص��كان القطاع، 
خا�ص��ة مع تطور ق��درات الأجه��زة الأمني��ة التقنية 
واملعرفية، وقدرتها على ك�ص��ف طرق واأ�ص��اليب العدو 
يف اإ�ص��قاط العمالء، ف�ص��اًل عن التوعية الأمنية التي 
تراكمت لدى �صكان قطاع غزة خالل الفرتة ال�صابقة.
اإحدى عمليات البتزاز التي جنحت الأجهزة الأمنية 
يف قطاع غزة يف اإف�ص��الها، كانت ل�ص��اب يف الع�ص��رينات 
من عم��ره حاولت املخابرات ال�ص��هيونية اإ�ص��قاطه يف 

وح��ل العمال��ة بع��د اأن مت ابتزازه مب��واد ل اأخالقية 
كان ذلك ال�ص��اب قد وقع بها، بعد اأن مت ا�صتهدافه من 

قبل اإحدى فتيات املخابرات ال�صهيونية.
يقول ال�صابط الذي كان م�صئوًل عن تلك الق�صية، اأن 
اأحد ال�ص��باب الذين اأوقع بهم الحتالل يف ق�ص��ية ل 
اأخالقية جاء اإىل اأحد مقرات الأمن الداخلي برفقه 
اأح��د اأقربائ��ه للتبليغ ع��ن ما حدث معه بعد ات�ص��ال 
اأح��د �ص��باط املخابرات ال�ص��هيونية ب��ه والطلب منه 
العمل مع الحتالل، وابتزازه بق�ص��ية اأخالقية كانت 

فتاة املخابرات قد اأوقعت ذلك ال�صاب بها.
وي�ص��يف ال�ص��ابط مت ا�ص��تقبال ذلك ال�ص��اب من قبل 
عدد من �صباط الأمن العاملني يف املقر وال�صتماع اإىل 
تفا�ص��يل مع حدث معه منذ بداية عملية الإ�ص��قاط، 
ث��م غادر برفقه قريبه بعد اأن حتدث بكل التفا�ص��يل 

التي ميكن من خاللها م�صاعدة ذلك ال�صاب.
وح��ول تفا�ص��يل عملي��ة الإ�ص��قاط، يق��ول ال�ص��ابط 
التوا�ص��ل  و�ص��ائل  ي�ص��تخدم  كان  ال�ص��اب  ذل��ك  اأن 

الجتماعي ب�ص��كل كب��ر، وكان ل يت��ورع عن احلديث 
مع فتي��ات على تلك املواقع، ويف اأحد الأيام توا�ص��لت 
مع��ه اإح��دى الفتي��ات الت��ي عرفتها ع��ن نف�ص��ها باأنها 
لبناني��ة م��ن اأ�ص��ول فل�ص��طينية، واأنها حت��ب املقاومة 
وتري��د الت�ص��امن مع �ص��كان قطاع غ��زة والتعرف على 

معاناتهم وموؤازرتهم.
 وبع��د ف��رتة م��ن التوا�ص��ل ب��ني ذل��ك ال�ص��اب وفت��اة 
املخاب��رات ال�ص��هيونية ازداد العالق��ة بينهم��ا، وب��داأ 
مت  حي��ث  اأخالقي��ة،  ل  اأم��ور  يف  بينهم��ا  احلدي��ث 
ا�ص��تدراج ذلك ال�ص��اب لتبادل لقط��ات فيديو خمالفة 
اإ�ص��افة  ال�ص��هيونية،  املخاب��رات  فت��اة  م��ع  ل��الآداب 
لت�ص��الت عرب اجل��وال حتمل يف م�ص��مونها اإيحاءات 
غ��ر اأخالقي��ة، وبع��د ذل��ك قطع��ت فت��اة املخاب��رات 
الت�ص��ال ب��ه، ليتفاج��اأ ذلك ال�ص��اب بعد ذل��ك باأحد 
�ص��باط املخابرات ال�ص��هيونية يت�ص��ل به ويطلب منه 
العمل مع املخابرات ال�ص��هيونية مبت��زًا اإياه بالعالقة 
م��ع تل��ك الفتاة. وي�ص��يف �ص��ابط الأمن ال��ذي يعمل 

يف جه��از الأم��ن الداخل��ي يف قطاع غ��زة، اأن��ه بعد اأن 
حتدث ال�ص��اب بكافة التفا�صيل حول عملية البتزاز 
وحماولة الإ�ص��قاط يف وحل العمالة، بداأ جهاز الأمن 
الداخلي باتخاذ الإجراءات املنا�صبة للتعامل مع تلك 
احل��الت، وق��د مت توجي��ه ال�ص��اب بعدم ال�ص��تجابة 
عل��ى  ال��رد  وع��دم  ال�ص��هيونية  املخاب��رات  ل�ص��ابط 
الت�ص��الت ذات امل�ص��در املجه��ول اإ�ص��افة لإجراءات 

اأخرى.
وي�ص��ر ال�ص��ابط اإىل اأن الحتالل يعمل على ت�صخيم 
ال�ص��قطات الأخالقي��ة وتهويله��ا ملرتكبه��ا، كما يعمل 
على اإقناع ال�ص��خ�س امل�صتهدف باأنه ل ميكنه الرتاجع 
والتوبة، واأنه قادر على الإ�صرار به، غر اأن احلقيقة 
خ��الف ذلك، واأن التعامل مع تلك احلالت �ص��هل جدًا، 
وق�ص��ة ه��ذا ال�ص��اب دلي��ل عل��ى ذل��ك، حي��ث اأن ذلك 
ال�ص��اب ميار���س حيات��ه ب�ص��كل طبيعي ويعي���س حياة 
�ص��ابط  يئ���س  اأن  بع��د  منغ�ص��ات،  اأي  دون  م�ص��تقرة 

الحتالل من اإ�صقاط ذلك ال�صاب يف وحل العمالة.

لجأ إلى أجهزة األمن فنجا من االبتزاز

غزة- الراأي
اأكد وزير الأ�ص��غال العامة والإ�ص��كان 
ال�ص��عب  اأن  احل�ص��اينة  مفي��د 
الفل�ص��طيني عل��ى موعد م��ع خطوات 
طري��ق  يف  واإيجابي��ة  حقيقي��ة 

امل�صاحلة .
وا�ص��اد مب��دى التواف��ق الكب��ر ال��ذي 

جرى على ال�ص��احة الفل�ص��طينية بني 
كل م��ن وف��د حرك��ة حما���س وفت��ح، 
وخطوات حرك��ة حما�س التي �ص��بت 
مب�ص��لحة امل�ص��احلة و�ص��اهمت ب�صكل 
موق��ف  مثمًن��ا  جناحه��ا،  يف  كب��ر 
جمهورية م�ص��ر العربية وجهودها يف 

حتقيق وت�صهيل امل�صاحلة .

حديث��ه  خ��الل  احل�ص��اينة  واأك��د 
لف�ص��ائية الأق�ص��ى عل��ى ني��ة ق��دوم 
وف��د حكوم��ة التواف��ق ي��وم الإثن��ني 
الق��ادم، وذل��ك بع��د لقاٍء اأمن��ي ناجح 
كان ال�ص��بت حول �ص��بل حماية الوفد 
اأمنًيا . وعرب عن نوايا جدية حلكومة 
التوافق بحل اأزمات قطاع غزة كاملة، 

والتي �ص��يتم التحدث يف تفا�ص��يلها يف 
لق��اٍء �ص��حفي حلكوم��ة التواف��ق بعد 
مهامه��ا  وا�ص��تالمها  للقط��اع  و�ص��ولها 
فيه. ووجه احل�ص��اينة كلمته لل�صباب 
بالتف��اوؤل مبا ه��و ق��ادم، واأن املرحلة 
القادم��ة �صت�ص��هد حت�ص��ًنا كب��ًرا على 

كافة الأ�صعدة امليدانية .

الحساينة: خطوات حقيقية وإيجابية في طريق المصالحة
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غزة- الراأي
قب��ل 17 عام��ا، ويف مث��ل هذا الي��وم )28 
2000( اندلع��ت �ص��رارة  �ص��بتمرب/اأيلول 
عق��ب  الثاني��ة  الفل�ص��طينية  النتفا�ص��ة 
اقتحام رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي الأ�صبق 
اأريي��ل �ص��ارون امل�ص��جد الأق�ص��ى املب��ارك 

ومعه قوات كبرة من جي�س الحتالل.
�ص��احات  يف  اآن��ذاك  �ص��ارون  وجت��ول 
الأق�ص��ى، وقال اإن احلرم القد�ص��ي �صيبقى 
ا�ص��تفزاز  اأث��ار  اإ�ص��رائيلية، مم��ا  منطق��ة 
ب��ني  املواجه��ات  فاندلع��ت  الفل�ص��طينيني، 
امل�ص��لني وجنود الحت��الل، ا�صت�ص��هد على 
اإثرها �صبعة مقاومني وُجرح 250 اآخرون، 

كما اأُ�صيب 13 جنديا �صهيونيا.
و�ص��هدت مدينة القد���س مواجهات عنيفة 
اأ�ص��فرت ع��ن اإ�ص��ابة الع�ص��رات، و�ص��رعان 
ال�ص��فة  يف  امل��دن  كاف��ة  اإىل  امت��دت  م��ا 
املحتلة وقطاع غزة، و�ص��ميت ب�"انتفا�ص��ة 

الأق�صى".
ويعت��رب الطفل الفل�ص��طيني حمم��د الدرة 
رمزا لالنتفا�ص��ة الثاني��ة، فبعد يومني من 
اقتح��ام امل�ص��جد الأق�ص��ى، اأظهر �ص��ريط 
فيدي��و التقط��ه مرا�ص��ل قن��اة تلفزيونية 
فرن�صية، يوم 30 �ص��بتمرب/اأيلول 2000، 
م�ص��اهد اإع��دام حي��ة للطف��ل البالغ )11 
عام��ا( ال��ذي كان يحتم��ي اإىل ج��وار اأبيه 

بربمي��ل اإ�ص��منتي يف �ص��ارع �ص��الح الدي��ن 
جنوبي مدينة غزة.

للطف��ل  الحت��الل  جي���س  اإع��دام  واأث��ار 
الدرة م�ص��اعر غ�صب الفل�ص��طينيني يف كل 
م��كان، وهو ما دفعهم للخروج يف مظاهرات 
غا�ص��بة ومواجهة مع القوات ال�صهيونية، 
مما اأ�ص��فر عن ا�صت�ص��هاد واإ�صابة الع�صرات 

منهم.
مقارن��ة  الأق�ص��ى  انتفا�ص��ة  ومتي��زت 
املواجه��ات،  بك��رة  الأوىل  بالنتفا�ص��ة 
وت�ص��اعد وت��رة الأعمال الع�ص��كرية بني 

املقاومة الفل�صطينية وجي�س الحتالل.
واإ�ص��رائيلية  فل�ص��طينية  لأرق��ام  وطبق��ا 
ر�ص��مية، فقد اأ�ص��فرت النتفا�ص��ة الثانية 
ع��ن ا�صت�ص��هاد 4412 فل�ص��طينيا اإ�ص��افة 
 1069 48322 جريح��ا، بينم��ا قت��ل  ل��� 

اإ�صرائيلي وجرح 4500 اآخرون.
ال�ص��فة وقط��اع غ��زة  وتعر�ص��ت مناط��ق 
-خ��الل انتفا�ص��ة الأق�ص��ى- لجتياحات 
ع�ص��كرية وتدم��ر اآلف املن��ازل والبيوت، 
الدومن��ات  اآلف  لتجري��ف  اإ�ص��افة 

الزراعية.
الثاني��ة  النتفا�ص��ة  اأح��داث  اأب��رز  وم��ن 
باحلكوم��ة  ال�ص��ياحة  وزي��ر  اغتي��ال 
ي��د  عل��ى  زئيف��ي  رحبع��ام  الإ�ص��رائيلية 
مقاوم��ني م��ن اجلبه��ة ال�ص��عبية لتحري��ر 

فل�ص��طني، وتفج��ر كتائ��ب الق�ص��ام ملواقع 
ع�صكرية عرب اأنفاق اأر�صية حفرت حتتها.
وعم��ل �ص��ارون عل��ى اغتي��ال اأك��رب ع��دد 
بالأح��زاب  الأول  ال�ص��ف  قي��ادات  م��ن 
الفل�ص��طينية، يف  ال�صيا�ص��ية والع�ص��كرية 
حماول��ة لإخماد النتفا�ص��ة التي اندلعت 
ع��ام 2000 ولإ�ص��عاف ف�ص��ائل املقاوم��ة 
موؤ�ص���س حرك��ة  واإرباكه��ا، ويف مقدمته��م 
املقاومة الإ�صالمية "حما�س" ال�صيخ اأحمد 

يا�صني، والدكتور عبد العزيز الرنتي�صي.
يف  تط��ورا  الثاني��ة  النتفا�ص��ة  و�ص��هدت 
مقارن��ة  الفل�ص��طينية  املقاوم��ة  اأدوات 
بالنتفا�صة الأوىل التي كان اأبرز اأدواتها 

احلجارة والزجاجات احلارقة.
وعملت ف�صائل املقاومة -خالل النتفا�صة 
الثانية- على تو�صعة اأجنحتها الع�صكرية، 
امل�ص��لح  اجلن��اح  الق�ص��ام  كتائ��ب  وط��ّورت 
)حما���س(  الإ�ص��المية  املقاوم��ة  حلرك��ة 
�صالحها يف النتفا�صة الثانية، ومتكنت من 
ت�ص��نيع "�صواريخ" ل�ص��رب املدن والبلدات 

املحتلة.
جنوب��ي  "�ص��ديروت"  م�ص��توطنة  وكان��ت 
الأرا�ص��ي املحتلة على موع��د مع تلقي اأول 
�ص��اروخ فل�ص��طيني حمل��ي ال�ص��نع اأطلقته 
كتائ��ب الق�ص��ام، بع��د ع��ام م��ن انطالق��ة 
اأكتوب��ر/  26 ي��وم  الأق�ص��ى  انتفا�ص��ة 

ت�ص��رين الأول 2001، لتطور الكتائب بعد 
ذلك -وعلى نحو مت�ص��ارع- م��ن قدراتها يف 
ت�ص��نيع ال�ص��واريخ حتى و�ص��ل مداها اإىل 

كربى املدن املحتلة.
املحتل��ة،  الفل�ص��طينية  الأرا�ص��ي  وت�ص��هد 
 2015 ع��ام  م��ن  اأكتوب��ر  بداي��ة  من��ذ 
انتفا�ص��ة ثالث��ة يطل��ق عليه��ا "انتفا�ص��ة 
القد�س"، حيث �صهدت العديد من الأحياء 
الفل�ص��طينية بالقد�س مواجهات بني قوات 
الحتالل وع�صرات ال�ص��بان الفل�صطينيني 
املتك��ررة  القتحام��ات  ج��راء  الغا�ص��بني 
تندي��دا  لقي��ت  الت��ي  الأق�ص��ى  ل�ص��احات 

اإ�صالميا ودوليا.
وعج��زت اأجهزة اأمن وا�ص��تخبارات الكيان 
اأم��ام ق��وة انتفا�ص��ة القد���س، وانتفا���س 
ال�صبان الفل�صطينيني الذين نفذوا عمليات 
الطع��ن  عنوانه��ا  كان  بطولي��ة  فدائي��ة 
والدع���س واإط��الق الن��ار حتى تط��ّورت يف 
اإحدى مراحلها اإىل تفجر با�س يف القد�س 
املحتلة يف عملية نفذها ال�صت�ص��هادي ابن 

حركة حما�س عبد احلميد اأبو �صرور.
وراأى ق��ادة يف الف�ص��ائل الفل�ص��طينية اأن 
النتفا�ص��ة القد�س هي امتداد لنتفا�ص��ة 
الأق�صى وا�ص��تمرار للمقاومة الفل�صطينية 
اإّل  تتوق��ف  ل��ن  واأنه��ا  الحت��الل،  �ص��د 

باندحار ال�صهاينة عن اأر�س فل�صطني.

17 عاًما على انتفاضة األقصى وامتدادها مستمر
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غزة- املكتب الإعالمي احلكومي
ر�صدت وزارة الإعالم- املكتب الإعالمي 
الحت��الل  انته��اكات  احلكوم��ي- 
ال�صرائيلي وا�ص��تمرار �صيا�صة الت�صعيد 
اإط��ار  يف  ال�ص��حفيني   �ص��د  املمنهج��ة 
حماولة طم���س حقيق��ة  جرائمه بحق 

الفل�صطينيني.
ع��ن  �ص��در  -ال��ذي  التقري��ر  وبح�ص��ب 
ق�ص��م الر�ص��د واملتابعة- بال��وزارة، فاإن 
 ( �ص��هد  اأيلول/�ص��بتمرب2017  �ص��هر 
الحتالل  قوات  قبل  من  انتهاكًا    )  43
الإ�ص��رائيلي متثل يف ا�ص��تهداف مبا�صر و 
اعتقال  واحتجاز ال�صحفيني والتحقيق 
معه��م، واإط��الق قناب��ل الغ��از، ومنعه��م 
بعنف م��ن تغطية الأحداث  للم�ص��رات 
والفعالي��ات، فيم��ا �ص��جل التقري��ر )4( 

انتهاكات فل�صطينية داخلية.

انتهاكات اسرائيلية
حيث اعتقل الحتالل الإ�صرائيلي،)4( 
�ص��حفيني خالل تاأديتهم مهامهم املهنية 
وه��م: رغي��د طبي�ص��ة، عب��د الرحم��ن 
عو���س ومت  الفراج عنه، عالء بدارنة، 
ق��وات  واحتج��زت  عو���س،  وحمم��د 
كاي��د  وه��م:  اخري��ن  الحت��الل)4( 
ح�ص��ني، ح��ازم ب��در، ع�ص��ام الرمي��اوي، 
ا�ص��تدعت  فيم��ا  رحم��ة،  اأب��و  وط��الل 
للمقابلة عدد)3( �صحفيني وهم: داود 
عفان��ة، املخ��رج حممد البط��ري، اأحمد 

جالجل.
متدي��د  حال��ة   )1( التقري��ر  ور�ص��د 
طبي�ص��ة،  رغي��د  لل�ص��حفي  اعتق��ال 
واإ�ص��دار احكام  فعلية بحق )3(اآخرين 
وهم يو�ص��ف �ص��ليي، م�ص��طفى اخلواجا، 
وعالء الطيط��ي، وتاأجيل حماكمة )3( 
�ص��حفيني وهم من طاقم اأذاعة �ص��نابل 
حمم��د اأك��رم، ون�ص��ال عمرو، ومنت�ص��ر 
ن�ص��ار والذي مت تاأجيل حماكمتهم عدة 

مرات.
ج��راء  �ص��حفيني  اأ�ص��يب)8(  فيم��ا 
ق��وات  قب��ل  م��ن  عليه��م  العت��داء 
الحتالل خالل ممار�صتهم عملهم، حيث 
تنوع العتداء ما بني ، ل�صرب بالهروات 
بح��الت  والإ�ص��ابة  البن��ادق  واأعق��اب 

اختناق جراء ا�صتن�صاق الغاز ال�صام.
 كما اقتحمت قوات الحتالل منزل)5( 
�ص��حفيني و�ص��اط اعمال ده��م وتفتي�س 
والعب��ث مبحتوي��ات املن��ازل وتخريبها، 
حي��ث وثق التقرير م�ص��ادرة وا�ص��تيالء 
ع��دد)2(، وفر���س غرام��ة مالي��ة على 

عدد)2( من ال�صحفيني.
يف ح��ني منع��ت  ق��وات الحت��الل خالل 
م��ن   )2( ع��دد  املن�ص��رم  اأيل��ول  �ص��هر 
الطواقم ال�صحفية من تغطية الأحداث 
وامل�صرات والفعاليات، فيما هددت عدد 
)3( من ال�ص��حفيني مت  توجيه لبع�صهم 
ال�ص��تم والتهدي��د والإجب��ار عل��ى خل��ع 
ع��دد  اإغ��الق  اإىل   اإ�ص��افة  مالب�ص��هم، 
)1( وه��و مرك��ز احلكوات��ي، وحتري�س 
ع��دد)2( بالغ��الق و�ص��حب البطاقات  
ملكتب اجلزيرة بالقد�س املحتلة و�ص��حب 

بطاقات طواقمها.
الداخلي��ة  النته��اكات  وب�ص��اأن 
وزارة  تقري��ر  �ص��جل  الفل�ص��طينية، 
الإعالم)4( انتهاكات، متثلت يف اعتقال 

اأجه��زة الم��ن الفل�ص��طينية يف ال�ص��فة 
املحتلة عدد )2( وهما اأمين القوا�صمي، 
اعتق��ال)1(  ومتدي��د  عم��رو،  وعي�ص��ى 
امي��ن القوا�ص��مي، فيما مت ا�ص��دار حكم 
من قبل حمكم��ة غزة بحق ال�ص��حافية 

هاجر حرب وتوقيف التنفيذ.
وفيم��ا يل��ي تفا�ص��يل لأه��م النته��اكات 
وزارة  ر�ص��دتها  الت��ي  ال�ص��رائيلية 
اأيل��ول،  ل�ص��هر  تقريره��ا  يف  الإع��الم 

�صبتمرب2017
الحتالل  قوات  اأغلقت   :5/9/2017
اقتحامه��ا  بع��د   "الن��ور"  مطبع��ة 
و�ص��ط  النجم��ة  عم��ارة  يف  ومداهمته��ا 
عل��ى  وا�ص��تولت  اهلل،  رام  مدين��ة 
طابعات واأجهزة حا�ص��وب واأموال كانت 

بداخلها. 
توؤج��ل  5/9/2017: حمكم��ة عوف��ر 
اأك��رم  حمم��د  ال�ص��حفي  حماكم��ة 
تاري��خ27/9/2017،  اىل  ال�ص��و�س 
وحمكم��ة ن�ص��ال عمرو ومنت�ص��ر ن�ص��ار 

اىل تاريخ17/10/2017.
ال��وزراء  رئي���س  اأ�ص��در   :6/9/2017
الإ�ص��رائيلي بنيام��ني نتنياه��و،  ق��رارًا 
مبنع مدي��ر مكتب قناة "اجلزيرة" وليد 
العم��ري م��ن امل�ص��اركة يف ن��دوة نظمه��ا 
مكتب ال�ص��حافة احلكومي الإ�ص��رائيلي 
يف القد�س عن "املع�ص��لة بني اأمن الدولة 

وحرية ال�صحافة".
6/9/2017: طلب نتنياهو مبوا�ص��لة 
جمي��ع  ل�ص��حب  القانوني��ة  اخلط��وات 
البطاقات من �ص��حافيي قن��اة  اجلزيرة 
الذين يعملون يف اإ�ص��رائيل، اإ�ص��افة اإىل 

اإغالق مكتب القناة يف القد�س".
13/9/2017: اأ�صدرت حمكمة عوفر 
الع�ص��كرية اليوم حكمًا بال�صجن الفعلي 
مل��دة 18 �ص��هرًا بح��ق ال�ص��حفي يو�ص��ف 
�ص��لبي )26 عامًا( من بلده عتيل ق�ص��اء 
طولكرم.بع��د اعتقاله بتاريخ )-23-3
�ص��حفيًا حرًا مع عدة  يعمل  و   )2017

وكالت ومواقع اإعالمية.
الق��وات  ا�ص��تهدفت   :15/9/2017
"ب��ال  وكال��ة  م�ص��ور  الإ�ص��رائيلية،  
ميدي��ا" )Pal media( �ص��امر حم��د، 

اأثن��اء  مبا�ص��ر،  ب�ص��كل  غ��از  بقنبل��ة 
تغطيته فعالية �ص��عبية يف بيت حلم، ما 
اأدى اإىل اإ�ص��ابته باختناق �ص��ديد نظرًا 

اإىل قرب امل�صافة".
من  عنا�ص��ر  احتجزت   :17/9/2017
ال�ص��رطة الإ�ص��رائيلية،  مرا�ص��ل موق��ع 
"يافا اليوم" ال�صحايف كايد ح�صنني ملدة 
ن�ص��ف �ص��اعة  وال�ص��تيالء عل��ى هاتفه 
م��ع ال�ص��تم والتهديد واجب��اره على خلع 
مالب�ص��ه، خ��الل تواج��ده يف مدينة بات 
ي��ام املجاورة ملدينة يافا، بعد �ص��تة اأيام 
من احتجازه والتحقيق معه ملدة �صاعتني 
F "فاي�ص��بوك" )-  ��ص��بب الدعوة عرب
cebook( اإىل تظاهرة يف مدينة يافا 
واقتحام منزله والعبث مبحتوياته قبل 

اأن يتم اخالء �صبيله.
الحت��الل  جي���س   :18/9/2017
م�ص��ور  ب��در  ح��ازم  ال�ص��حفي  يحتج��ز 
الفرن�ص��ية اثناء تغطيته لفعالية �ص��د 
الغالق��ات قرب احل��رم البراهيمي يف 

اخلليل.
امل�ص��ور  اإ�ص��ابة   :21/9/2017
بحال��ة  الوح��واح،  م�ص��هور  ال�ص��حفي 
اختن��اق ج��راء اطالق ق��وات الحتالل 
خ��الل  جتاه��ه  ال�ص��امة  الغ��از  قناب��ل 
و�ص��ط  الحت��الل  اقتحام��ات  تغطيت��ه 
اخللي��ل دوار املن��ارة، ويعم��ل م�ص��ورا يف 

وكالة "وفا".
باملط��اط  ا�ص��ابات   :22/9/2017
واعاق��ة لعم��ل ال�ص��حفيني يف مواجهات 
ق��دوم  كف��ر  م�ص��رة  خ��الل  اندلع��ت 

ال�صبوعية.
الحت��الل  ق��وات   :24/9/2017
ال�ص��رائيلي اعتقل��ت فج��را، ال�ص��حفي 
الطي��ب رغي��د طب�ص��ية، وال��ذي يعم��ل  
بال�ص��فة  النج��اح  ف�ص��ائية  يف  مذيع��ًا 
الغربي��ة، وذل��ك بعد اقتح��ام منزله يف 
حي النق��ار مبدينة قلقيلية، وتفتي�ص��ه 
ومقتني��ات  النق��ال  هاتف��ه  وم�ص��ادره 
�صخ�ص��ية، وعاثوا خراب��ا يف املنزل قبل 

اعتقاله ونقله جلهة جمهولة.
25/9/2017: الحتالل ي�صلم عائلة 
اب��و دي���س  ال�ص��حفي داود عفان��ة م��ن 

بالغ��ا اأمني��ا ملراجع��ة جه��از ال�ص��اباك 
ال�صرائيلي. 

الثقاف��ة  وزارة    :25/9/2017
الإ�ص��رائيلية تطال��ب بفت��ح حتقي��ق مع 
حمم��د  الفل�ص��طيني  والفن��ان  املخ��رج 
لبن��ان،  اإىل  الزي��ارة  ب�ص��بب  بك��ري، 
موؤمت��ر  خ��الل  ت�ص��ريحاته  وب�ص��بب 
�ص��حايف عق��ده يف ب��روت بحج��ة اأنه��ا 
اإ�صرائيل.ويزور بكري  "حتري�س" �ص��د 
بروت حاليًا �صمن فعاليات اأ�صبوع "اأيام 
فل�صطينية" الذي �ص��يعر�س فيه اأفالمه 

وم�صرحياته.
25/9/2017: هددت قوات الحتالل 
ال�ص��حفي طالل اأبو رحمة مرا�صل قناة  
املنار  اإذاعة  ومدير  CNNالمريكي��ة 
املحلي��ة، وذل��ك خ��الل �ص��فر ال�ص��حفي 
اأب��و رحمة عرب ج�ص��ر الكرام��ة متوجهًا 
للعا�ص��مة الأردنية عمان يف رحلة عالج 
حي��ث مت توقيف��ه وتهدي��ده بالإعتقال 
عل��ى خلفي��ة ت�ص��ويره جرمي��ة اع��دام 
جنود الحت��الل للطفل حممد الدرة يف 

بداية النتفا�صة الثانية عام 2000 .
ق��وات  اعتقل��ت    :26/9/2017
الحتالل فجرا ال�ص��حفي عبد الرحمن 
بع��د  �ص��فا،  وكال��ة  يف  ويعم��ل  عو���س، 
مداهم��ة منزله يف قرية بدر�س ق�ص��اء 
رام اهلل و العب��ث مبحتويات منزله، ومن 
ثم افرجت عنه بتاريخ28/9/2017.
26/9/2017: الحتالل يحتجز امل�صور 
ال�صحفي ع�ص��ام الرمياوي خالل حماولته 

الت�صوير قرب موقع  عملية القد�س.
الحت��الل  �ص��لطات   :26/9/2017
الطيط��ي  ع��الء  ال�ص��حفيني  حتك��م 
وم�ص��طفى اخلواج��ا بال�ص��جن ٨ �ص��هور 
وغرام��ة مالي��ة 3 اآلف �ص��يقل مع وقف 
التنفي��ذ يف ح��ال ع��ادوا للعم��ل يف قناة 

الأق�صى خالل 3 اأعوام .
�ص��لطات  منع��ت   :27/9/2017
الحتالل الإ�ص��رائيلي، بق��رار موقع من 
وزي��ر "اأمنها الداخلي" "جلع��اد اأردان"، 
ن��دوة ثقافي��ة يف قاع��ة امل�ص��رح  عق��د 
الوطني الفل�ص��طيني "احلكواتي" و�صط 
القد���س املحتل��ة، بادع��اء تنظيمه��ا من 

قبل ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية .
امل�ص��وؤول  ا�ص��تدعاء   :27/9/2017
الإعالم��ي لرابط��ة الأندي��ة املقد�ص��ية  
جالج��ل  اأحم��د  ال�ص��حايف  امل�ص��ور  
للتحقي��ق يف مرك��ز �ص��رطة امل�ص��كوبية 
بتاريخ 1 ت�ص��رين الأول/اأكتوبر املقبل، 
ب�ص��بب ت�صويره اقتحام ال�صرطة م�صرح 

الد�س احلكواتي بالقد�س املحتلة .
الحت��الل  ق��وات   :27/9/2017
تعتقل ال�ص��حفي ع��الء بدارنة مرا�ص��ل 
الوكال��ة الأملانية،  بع��د العتداء عليه  
وترهيب��ه اثناء عمله ال�ص��حفي وخالل 
البقيع��ة  �ص��هل  تغطيت��ه  مواجه��ات يف 

جنوب طوبا�س بالأغوار ال�صمالية .
الحت��الل  ق��وات    :2017:/27/9
تعت��دي عل��ى ال�ص��حفي جعف��ر ا�ص��تية 
اثن��اء  بال�ص��الح  وتهدي��د  بال�ص��رب 
تاأدي��ة عمل��ه ال�ص��حفي خ��الل تغطيته  
جن��وب  البقيع��ة  �ص��هل  يف  مواجه��ات 

طوبا�س بالغوار ال�صمالية . 
ال�ص��حفي  اإ�ص��ابة   :27/9/2017
م�ص��عب اخلطي��ب  بقنبل��ة غاز ا�ص��ابته 
ب�ص��كل مبا�صر، خالل تغطيته  مواجهات 
طوبا���س  جن��وب  البقيع��ة  �ص��هل  يف 

بالغوار ال�صمالية .
الحت��الل  ق��وات   :27/9/2017
بع��د  عو���س  حمم��د  ال�ص��حفي  تعتق��ل 
اقتحام منزل��ه يف بلدة بدر�س غرب رام 
اهلل، ويعم��ل م�ص��ورا لتلفزي��ون "وطن" 

املحلي.
مي��دد  الحت��الل   :27/9/2017
اعتقال ال�ص��حفي رغيد طب�ص��ية اإىل 5 

اكتوبر 2017.
الحت��الل  ق��وات   :29/9/2017
تعت��دي عل��ى جمموع��ة من ال�ص��حفيني 
اثن��اء تغطيته��م لالإح��داث بالقرب من 

احلرم البراهيمي ال�صريف باخلليل .
الحت��الل  ق��وات   :30/9/2017
تعت��دي عل��ى ال�ص��حفي رائد اب��و رميلة 
�ص��نينة  اب��و  ح��ارة  اقتحامه��ا  عق��ب 

مبدينة اخلليل.
انته��اكات الجه��زة الأمنية يف ال�ص��فة 

الغربية
الجه��زة  اعتقل��ت   :4/9/2017
المنية الفل�ص��طينية مدير اذاعة منرب 
احلري��ة اأمي��ن القوا�ص��مي)45 عام��ا(، 
ب�ص��بب مطالبت��ه للرئي���س الفل�ص��طيني 
حمم��ود عبا���س ورئي���س ال��وزراء رام��ي 
احلمدهلل بال�ص��تقالة  لعدم متكنهم من 

حماية املوؤ�ص�صات الفل�صطينية.
الأم��ن  جه��از  اعتق��ل   :4/9/2017
النا�ص��ط   الفل�ص��طيني،  الوقائ��ي 
عام��ًا(  عم��رو)37  عي�ص��ى  العالم��ي 
من�ص��ق جتمع �ص��باب �ص��د ال�صتيطان يف 
مدينة اخللي��ل جنوب ال�ص��فة الغربية 
املحتل��ة، ب�ص��بب من�ص��ور ل��ه ع��رب موقع 

التوا�صل الجتماعي "في�صبوك".
امي��ن  توقي��ف  متدي��د   :5/9/2017
 24 اذاع��ة احلري��ة  القوا�ص��مي مدي��ر 

�صاعة بتهمة اطالة الل�صان .
14/9/2017: حمكم��ة غ��زة ت�ص��در 
حكم��ا عل��ى ال�ص��حافية هاج��ر حمم��د 
�ص��هور   6 بالعتق��ال  غيابي��ا  ح��رب 
وغرامة 1000 �صيكل، وتوقف التنفيذ 

لعدم تبليغها احلكم .

)43(  انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحفيين خالل أيلول المنصرم
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غزة- الراأي
اأنهت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الأحد، ترتيباتها ل�ص��تقبال وفد 
حكومة التوافق املقرر زيارته لقطاع غزة �ص��باح غد الثنني عرب حاجز 

بيت حانون قادمًا من رام اهلل.
وق��ال اإياد البزم املتحدث الر�ص��مي با�ص��م ال��وزارة اإن "الأجهزة الأمنية 

اأمت��ت اأم���س الأح��د اإجراءاته��ا يف اإط��ار خطته��ا الأمنية لتاأم��ني قدوم 
حكومة التوافق اإىل قطاع غزة غدا الثنني،".

واأ�ص��ار البزم اإىل اأن الأجهزة الأمنية وال�ص��رطية ن�ص��رت عنا�ص��رها يف 
ال�ص��وارع واملفرتقات العام��ة والأماكن احليوية واملن�ص��اآت واملرافق التي 
�ص��يزورها الوفد احلكومي يف مناطق قطاع غزة كافة؛ لت�ص��هيل حتركات 

الوفود وال�صخ�صيات خالل الأيام القادمة. ولفت اإىل اأن وزارة الداخلية 
والأمن الوطني قد اتخذت كافة الإجراءات التي من �صاأنها اإجناح مهمة 
حكومة التوافق يف قطاع غزة ومنع اأي معيقات، م�صيفًا "اإننا نتطلع لطي 
�ص��فحة النق�ص��ام اإىل الأبد وحتقيق امل�ص��احلة الوطنية ال�ص��املة التي 

تعزز �صمود �صعبنا وحتفظ حقوقه".

صور: الداخلية ُتنهي ترتيباتها الستقبال "الحكومة"
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

عزة- الراأي
قري��ة اأم الفرج اإحدى القرى التي دمرها ال�ص��هاينة 
 10 بع��د  عل��ى  وتق��ع   .1948 الع��ام  نكب��ة  عق��ب 
كيلومرتات اإىل ال�صمال ال�صرقي من عكا و4 كيلومرتا 

اإىل ال�صرق من خط ال�صاحل.
ا�ص��تهرت القري��ة بزراع��ة احلم�ص��يات حي��ث كانت 
%92 م��ن ارا�ص��يها مغط��اة بتلك ال�ص��جار، وكانت 
تك��ر ب��ني بي��وت القري��ة اأ�ص��جار الزيت��ون والت��ني 
والت��وت والرم��ان والعن��ب، وبع���س هذه الأ�ص��جار ل 

يزال حيا ومثمرا حتى الآن. 
واأم الف��رج عل��ى عك���س معظ��م الق��رى الفل�ص��طينية 
املقام��ة ع��ادة على قم��م اله�ص��اب اأو �ص��فوح اجلبال، 
تقع داخل ال�ص��هل املمتد بني ه�ص��اب الكابري و�ص��هل 
ع��كا، حي��ث كان��ت تق��وم عل��ى تل��ة �ص��غرة يف رقعة 
م�ص��توية من �ص��هل ع��كا وكان يعربها الطري��ق العام 
الذي يربط تر�ص��يحا مب�صتعمرة نهاريا ومدينة عكا، 
ويع��ود تاري��خ اأم الفرج اإىل العه��د البيزنطي، ولكنها 
ازده��رت ب�ص��كل خا�س يف ف��رتة احلروب ال�ص��ليبية، 
وقد دعاها ال�ص��ليبيون "لوفيرج"، م�ص��تقني ذلك من 

الكلمة العربية "الفرج"، وال�صم قد يكون م�صتوحى 
م��ن موق��ع القري��ة، اذ ه��و عبارة ع��ن انفراج �ص��هلي 
بني ه�ص��اب الكابري الواقعة عل��ى خط التما�س بني 

ال�صهل ال�صاحلي وجبال اجلليل الغربي. 
حتى نهاية القرن الثامن ع�صر كان ي�صكن يف اأم الفرج 
جمموع��ة م��ن التتار القفقا�ص��يني، وهم من ال�ص��يعة، 
قدم��وا اإليها يف الفرتة ال�ص��ليبية، حيث يذكر املوؤرخ 
الفل�ص��طيني م�ص��طفى الدب��اغ اأن "�ص��احب ال�ص��لوك 
ملعرف��ة دول املل��وك" ذك��ر اأن املل��ك الأ�ص��رف )ثامن 
ملوك املمالي��ك البحرية( اأوقف قري��ة "الفرج" مع 
بع�س القرى املجاورة للمدر�ص��ة الأ�ص��رفية يف م�صر، 
ث��م بتاأثر املماليك حتول �ص��كانها اإىل ان �ص��قطت اأم 
الف��رج بي��د الع�ص��ابات ال�ص��هيونية يف نهاي��ة عملية 
وكان��ت   ،1948 )ماي��و(  اي��ار   21 عام��ي" يف  "ب��ن 
الأوام��ر الت��ي اأ�ص��درها قائ��د ل��واء كرميل��ي للق��وة 
التي هاجمت اأم الفرج تق�ص��ي بقتل الرجال وتدمر 
القري��ة وحرقه��ا، وه��ذا اأدى اإىل تهج��ر معظم اأهل 
القري��ة اإىل لبن��ان. ولك��ن 25 من عائالته��ا ال�210 
رف�ص��ت النزوح وت�ص��بثت بالبق��اء يف منازلها.  حاول 

امل�ص��توطنون اإغراء من تبقى م��ن اأم الفرج بالرحيل 
اإىل مكان اآخر، ولكنهم رف�ص��وا باإ�ص��رار بطويل حتى 
منت�ص��ف ع��ام 1953، وعندما يئ�ص��ت ال�ص��لطات من 
اإ�ص��رار اأه��ايل القري��ة، ب��داأت باإجبار ال�ص��كان على 
الرحي��ل حيث قطعوا املياه واملوا�ص��الت عن القرية، 
اجلي���س  ق��وات  قام��ت  القري��ة  اأه��ل  �ص��مود  واإزاء 
مبهاجم��ة القري��ة وه��دم بيوته��ا وحرق حما�ص��يلها 
وترحي��ل اأهله��ا، فانتق��ل ه��وؤلء اإىل ع��كا والق��رى 

املجاورة وما زالوا فيها.
مل يبق من القرية �ص��وى امل�صجد، الذي ظل مبحرابه 
ومئذنته ي�ص��تعمل كحظرة لأبقار امل�صتوطنني حتى 
ق��ام  حي��ث   ،1997 )دي�ص��مرب(  الول  كان��ون   12

م�صتوطنو بن عامي بهدم امل�صجد.
ميك��ن م�ص��اهدة الكث��ر من الأ�ص��جار التي رمب��ا يعود 
تاريخه��ا اإىل م��ا قب��ل تدمر القري��ة، اأما الأرا�ص��ي 
املجاورة فمزروعة وثمة ب�صتان للموز تابع مل�صتعمرة 

بن عمي.
ان�صاأت ال�ص��لطات الإ�صرائيلية م�صتوطنة بن عمي يف 

العام 1949 على اأرا�صي القرية.

قرى دمرها االحتالل:
 أم الفرج

غزة- الراأي
اأعلن العميد ف��وؤاد اأبو بطيحان مدير 
عام املديرية العامة ملراكز الإ�ص��الح 
والتاأهيل عن ت�ص��كيل جمل���س "اإدارة 
حال��ة" داخل مرك��ز تاأهيل واإ�ص��الح 
حمافظ��ة خانيون�س، به��دف الوقوف 
على م�ص��اكل النزلء العالقة واإيجاد 

احللول املنا�صبة لها.
واأك��د اأبو بطيحان اأن ت�ص��كيل جمل�س 
رائ��دة  فك��رة  ه��ي  حال��ة"  "اإدارة 
وممي��زة م��ن اأج��ل التواف��ق والتعاون 
اجله��ات ذات العالق��ة حلل م�ص��كالت 
اأن��ه  اإىل  م�ص��رًا  العالق��ة،  الن��زلء 
مت و�ص��ع النق��اط املهم��ة لعم��ل ه��ذا 
املجل���س واملبا�ص��رة يف تطبيق��ه عل��ى 

مركز اإ�صالح خانيون�س.
احلال��ة  اإدارة  جمل���س  ويت�ص��كل 
التاأهي��ل  مراك��ز  ع��ن  مندوب��ني  م��ن 
ال�ص��وؤون  ووزارة  والإ�ص��الح، 
الجتماعية، والإدارة العامة ل�صوؤون 
الع�ص��ائر والإ�ص��الح، بالإ�ص��افة اإىل 

مندوب جتمع املوؤ�ص�صات اخلرية.
ون��وه العمي��د اأب��و بطيح��ان اأن��ه ويف 
حال جناح عم��ل املجل�س داخل مركز 
اإ�ص��الح خانيون�س، وو�صوله لالأهداف 
املرج��وة، �ص��يتم تطبيقه عل��ى جميع 
مراك��ز التاأهي��ل والإ�ص��الح يف جميع 

حمافظات القطاع.

ب��دوره ق��ال املق��دم با�ص��م الفالوجي 
مدير مركز تاأهيل واإ�صالح خانيون�س 
اأن فك��رة عم��ل جمل���س "اإدارة حال��ة 
"املكون من جهات ر�صمية واجتماعية 
م�ص��اكل  متابع��ة  ه��ي  واقت�ص��ادية" 
الن��زلء وذويه��م والعمل عل��ى حلها، 
الت��ي  املوؤ�ص�ص��ات  اختي��ار  مت  حي��ث 
ي�ص��مها املجل���س، بناًء عل��ى اهتمامها 
الكبر بالنزلء و�ص��عيها يف التخفيف 

عنهم.
وتعمل كل الهيئات امل�ص��ّكلة للمجل�س، 
على حل م�صاكل النزلء، القت�صادية 
والجتماعية والنف�ص��ية، حيث لفت 
اأن جمي��ع املوؤ�ص�ص��ات  اإىل  الفالوج��ي 
املذكورة رحبت بالفكرة واتفقت على 
العم��ل اجلاد من اأجل اإجن��اح املجل�س 
و�ص��رعة ت�ص��كيله يف جمي��ع املراك��ز 

التابعة ملديرية الإ�صالح والتاأهيل.
واأ�صار اإىل اأن وظيفة جتمع املوؤ�ص�صات 
اخلري��ة، ترتك��ز يف تر�ص��يخ العم��ل 
اخل��ري والإن�ص��اين يف كل املج��الت 

حفاظًا على الن�صيج الجتماعي.
التجمي��ع  وظيف��ة  وتنطل��ق  كم��ا 
املوؤ�ص�ص��ات اخلرية من اإطار الهتمام 
بالن��زلء الذي��ن يعان��ون من م�ص��اكل 
والتخفي��ف  النواح��ي،  كاف��ة  يف 
واأ�ص��حاب  الفق��راء  الن��زلء  ع��ن 

الإ�صكاليات العالقة.

بدأ العمل به في مركز إصالح وتأهيل خانيونس

العميد أبو بطيحان: تشكيل مجلس إدارة "حالة" 
لرعاية نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل
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ويوؤكد حملل��ون ومراقب��ون اأن قدوم الوفد 
الأمن��ي امل�ص��ري لغ��زة يدلل عل��ى الرغبة 
امل�ص��احلة  لإجن��اح  م�ص��ر  ل��دى  القوي��ة 
الفل�ص��طينية، واإ�ص��الح البيت الفل�ص��طيني 
الذي دمره النق�صام ما بني �صطري الوطن، 
باعتبار اأن م�صر احلا�صن الأ�صا�صي للق�صية 

الفل�صطينية.
ويقول املحلل ال�صيا�صي اياد جرب، يف حديث 
للراأي:" اإن م�صر جزء اأ�صا�صي يف امل�صاحلة، 
واأن��ه م��ن �ص��من �ص��روط اتف��اق القاه��رة 
2011 اأن �صخ�صيات اأمنية م�صرية �صتقوم 
بالإ�ص��راف عل��ى دم��ج املوظفني وخ�صو�ص��ا 
الع�صكريني، وهذا بالن�صبة ملوظفي حكومة 
غزة ال�ص��ابقة"، مو�ص��حا اأن الوف��د الأمني 
�صي�ص��رف على عملية اإعادة تاأهيل موظفي 
ال�ص��لطة الذي��ن توقف��وا ع��ن العم��ل ع��ام 
،2007 ف�صال عن مراقبة اجلهات امل�صرية 
اأن  الت��ي يفرت���س  الوف��اق  لعم��ل حكوم��ة 

جتتمع يف غزة هذا الأ�صبوع.
اإجن��از  يف  ج��ادة  م�ص��ر  اأن  ج��رب  وي��رى 
امل�ص��احلة الفل�ص��طينية لأنه��ا تعم��ل وف��ق 
الروؤي��ة الإقليمية والدولية حلل الق�ص��ية 

الأول  الراع��ي  باعتباره��ا  الفل�ص��طينية، 
والأخر لكن �ص��من روؤية دولي��ة واإقليمية 
مل يتم الإعالن عنها ب�صكل �صريح، م�صتدل 
والت�ص��ريحات  وال�ص��واهد  املوؤ�ص��رات  ب��اأن 
واأن  خا�ص��ًة  ذل��ك،  توؤك��د  الأمريكي��ة 
امل�ص��احلة لق��ت ترحي��ب دويل واإقليم��ي، 

وهذا على عك�س املرات ال�صابقة.
وع��ن زي��ارة الوف��د الأمن��ي امل�ص��ري لغ��زة 
بالتزام��ن م��ع زي��ارة احلكوم��ة، يوؤكد جرب 
اأن الزي��ارة معلن عنها من��ذ توقيع التفاق 
الأخ��ر، واأن الوف��د �ص��يكون حري���س على 
مل��ف  مث��ل  العالق��ة  امللف��ات  اأه��م  اإجن��از 

املوظفني والوزارات.
لكن الر�ص��الة امل�ص��رية عمومًا هي الدخول 
بقوة يف تفا�ص��يل امل�صاحلة ل�صمان ال�صغط 
على طريف النق�ص��ام للو�صول اىل م�صاحلة 
حقيقي��ة، وتفوي��ت الفر�ص��ة عل��ى بع���س 
الأط��راف الداخلية واخلارجية التي ميكن 
اأن تلع��ب دور �ص��لبي يف امل�ص��هد الفل�ص��طيني 

الراهن، على حد تعبر جرب.
م��ن جهته يق��ول الكاتب واملحلل ال�صيا�ص��ي 
لل��راأي:"  حديث��ه  يف  املده��ون،  اإبراهي��م 

امل�ص��احلة  يف  وبق��وة  م�ص��ر  ح�ص��ور  اإن 
الفل�ص��طينية بني حركة فتح وحما�س متنح 
الطرف��ني الطمئن��ان لإكمال جه��ود اإنهاء 
النق�ص��ام، وه��و ما من �ص��اأنه اأن يزيل بع�س 
املعيق��ات والعراقي��ل التي ميك��ن اأن تواجه 

اإمتام امل�صاحلة".
وفيما يتعل��ق بقدوم الوفد الأمني امل�ص��ري 
لغزة، يرى املدهون، اأن م�صر هي التي ترعى 
امل�ص��احلة وته��دف للتدقي��ق يف تفا�ص��يلها، 
الق�ص��ايا  بع���س  وج��ود  ظ��ل  يف  خا�ص��ة 
املوظف��ني  دم��ج  مث��ل  وال�ص��ائكة  العالق��ة 
ومل��ف الأمن ودمج حكومة غزة مع حكومة 
ال�ص��فة، وهذا يحتاج لوقت ب�صرط األ يتم 
ال�ص��تعجال لك��ي تك��ون النتائ��ج اإيجابية 

مب�صرة.
ووف��ق ما ذكره يف حديثه فاإن هناك جدية 
م�صرية ودفع بقوة لإنهاء مرحلة النق�صام 
واخلالفات الفل�صطينية الداخلية من اأجل 
الأم��ر  حقيقي��ة،  م�ص��احلة  اإىل  الو�ص��ول 
الذي يوؤكد اأهمية الدور امل�صري باعتبارها 
احلا�ص��ن الرئي�صي والراعي الأول والأخر 

للق�صية الفل�صطينية.   

ه��اين  ال�صيا�ص��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويتف��ق 
الوف��د  ق��دوم  اأن  يف  �ص��ابقيه،  م��ع  حبي��ب 
الأمن��ي امل�ص��ري لغ��زة بالتزامن م��ع قدوم 
احلكومة الفل�ص��طينية- يعني تطورا كبرا 
ي�صر اإىل اأهمية املوقف امل�صري فيما يتعلق 
بدعم الفل�صطينيني، واإنهاء حالة النق�صام 
بني فت��ح وحما�س، وهو ما ج��اء يف التفاق 
الأخر عام 2011 باأن تكون م�صر ال�صامن 

لتفاق امل�صاحلة وتنفيذ بنودها .
ويق��ول حبي��ب يف حديث لل��راأي:" اإن هذه 
املرة اأخذت م�ص��ر على عاتقها ال�صغط على 
كال الطرف��ني، والنتق��ال م��ن مب��داأ املبادر 
وبالت��ايل  بغ��زة،  للحكوم��ة  الت�ص��ليم  اإىل 
فالدور امل�ص��ري م�صارك و�صيوؤثر على اإزالة 
العقبات وامل�ص��اكل ال�صائكة واملعقدة لإنهاء 

النق�صام".
الراعي��ة وال�ص��اغطة  وتعت��رب م�ص��ر ه��ي 
والت��ي  وحما���س"،  فت��ح  الطرف��ني"  عل��ى 
ميكن اأن ت�ص��من انتقال ال�ص��لطة من حركة 
حما���س للحكومة، وهو م��ا يوؤكد على قدرة 
م�ص��ر على التاأث��ر على الطرف��ني لتحقيق 

م�صاحلة جادة، وفق تعبر حبيب.

الوفد األمني المصري .. مراقبة حثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية
محللون: مصر حاضرة بقوة في تفاصيل المصالحة للضغط على الطرفين

غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
تثب��ت م�ص��ر يوم��ا بع��د ي��وم اأنه��ا 
الراع��ي الأول والأخر واحلا�ص��ن 
الفل�ص��طينية  للق�ص��ية  الدائ��م 
ب��ني  امل�ص��احلة  ومل��ف  عموم��ا، 
حركت��ي فتح وحما�س خ�صو�ص��ا.. 

وهو ما يوؤكد اأهمية الدور امل�صري 
وجه��وده لإمت��ام امل�ص��احلة واإنهاء 
حال��ة النق�ص��ام املدم��ر، وه��و م��ا 
يعن��ي اأن م�ص��ر �ص��تبقى دوم��ا اىل 

جانب �صعبنا.
وم��ن املق��رر اأن يتوج��ه وف��د اأمني 

م�ص��ري اإىل قط��اع غ��زة بالتزامن 
مع زي��ارة حكوم��ة التوافق، بهدف 
عل��ى  والإ�ص��راف  عمله��ا  ت�ص��هيل 
اجن��از املرحل��ة الأوىل املتمثلة يف 
متك��ني احلكومة من القيام بدورها 

يف القطاع.
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غزة- الراأي
حكومي��ة  موؤ�ص�ص��ات  ع��ن  ممثل��ون  ق��ال 
فل�ص��طينية واأخرى اأهلية حملية ودولية، 
اإن الو�ص��ع املائ��ي يف قطاع غ��زة "كارثي"؛ 
حي��ث و�ص��لت ن�ص��بة التل��ّوث في��ه ح��وايل 

.98%
املوؤ�ص�ص��ات، خ��الل موؤمت��ر  وطال��ب ممثل��و 
�ص��حفي عقدت��ه موؤ�ص�ص��ة بيت ال�ص��حافة 
)غ��ر حكومي��ة(، لت�ص��ليط ال�ص��وء عل��ى 
بتحّم��ل  ال��دويل  املجتم��ع  املي��اه،  ق�ص��ية 

م�صوؤولياته واإنقاذ القطاع املائي بغزة.
واأجم��ع املمثل��ون عل��ى اأن ا�ص��تمرار اأزم��ة 
الكهرب��اء يف قطاع غ��زة، قد اأثرت ب�ص��كل 
كبر على و�ص��عها املائي، وعلى ارتفاع ن�صب 

التلّوث فيها.
بي��ت  موؤ�ص�ص��ة  اأطلق��ت  اأن��ه  اإىل  وي�ص��ار 
ال�ص��حافة بالتعاون مع املوؤ�ص�صات املخت�صة 
باملياه يف قطاع غزة، حملة لت�صليط ال�صوء 

على اأزمة املياه.
وق��ال بالل ج��اد اهلل، مدي��ر املوؤ�ص�ص��ة، اإن 
هذه احلملة �صت�ص��تمر لعدة اأيام، �صتت�صمن 
توزيع اآلف الن�صخ من "الدليل" التوعوي؛ 

للتعريف مبدى خطورة و�صع املياه بغزة.
وطالب ج��اد اهلل، احلكومة الفل�ص��طينية، 
بجع��ل م�ص��كلة املياه عل��ى "�ص��ّلم اأولوياتها 

لتجنيب قطاع غزة الكارثة".
ع��ن  ال�ص��ادرة  الإح�ص��اءات  اآخ��ر  ووف��ق 
�صلطة املياه الفل�صطينية، فاإن ن�صبة العجز 
باملياه يف قطاع غزة و�صلت اإىل 110 مليون 

مرت مكعب �صنويًا، من اأ�صل 200 مليون مرت 
مكعب من املياه يحتاجها.

ويف مت��وز املا�ص��ي، ح��ّذرت الأمم املتح��دة 
من ا�ص��تنفاد م�ص��در املي��اه الوحي��د )املياه 
اجلوفي��ة( يف غزة بحلول ع��ام 2020، ما 

مل تتخذ اإجراءات فورية.
وقال بو �ص��اك، مدير عملي��ات وكالة غوث 
وت�ص��غيل الالجئني الفل�صطينيني " اأونروا" 
يف قط��اع غ��زة:" اآمل اأن نعم��ل معا لإيجاد 

حل مل�صكلة املياه".
وتاب��ع ب��و �ص��اك، خ��الل كلم��ة األقاه��ا يف 
املوؤمتر:" يف �ص��ياق احل�ص��ار وامل�صاكل التي 
نراها جميعًا، تعاملنا يف اأونروا مع الق�صايا 
الكبرة، هذه الق�ص��ايا التي كان �صببها قلة 
الكهرب��اء والت��ي اأثرت عل��ى جميع مناحي 

احلياة، ومن �صمنها املياه".
واأو�صح "بو �ص��اك" اأن اإيجاد حلول مل�صكلة 
املي��اه بغزة، تب��داأ من حل م�ص��كلة الطاقة 

الكهربائية.
واأ�ص��ار امل�ص��وؤول الأمم��ي اإىل اأن "اأون��روا"، 
ويف �ص��ياق عمله��ا يف املخيم��ات تعم��ل على 
ت�ص��غيل اآب��ار املياه، فيم��ا جّهزت مدار�ص��ها 

بوحدات ل�"ت�صفية املياه".
م��ع  نعم��ل  اأن  وا�ص��تكمل قائ��اًل:" نح��اول 
املوؤ�ص�ص��ات ال�ص��قيقة ملواجهة امل�صاكل التي 

نتعر�س لها خا�صة م�صكلة املياه".
م��ن جانبه، قال ماهر �ص��امل، مدي��ر دائرة 
املي��اه يف بلدي��ة غ��زة، اإن البلدي��ة متتل��ك 
ح��وايل 80 بئر للمي��اه يف مناطق خمتلفة 

من القطاع، يعمل منها نحو 67 بئرًا فقط.
واأ�ص��اف، يف كلم��ة ل��ه خ��الل املوؤمت��ر:" ل 
لال�ص��تعمال  �ص��الح  بئ��ر  اأي  منه��م  يوج��د 
الآدمي، املياه املنتجة �ص��احلة لال�صتخدام 

املنزيل فقط".
واأو�ص��ح اأن مدينة غزة ت�صتنزف �صنويًا ما 
يزي��د عن 30 ملي��ون مرت مكعب م��ن املياه، 
فيما ي�ص��ّكل العائد للخزان اجلويف �ص��نويًا 

اأقل من %30 من تلك الكمية.
ولفت اإىل اأن بلدية غزة و�صعت "اخلطط" 
لتح�ص��ني الو�ص��ع املائي بغ��زة، م��ن اأبرزها 
م�ص��اعفة كمية املياه امل�صتوردة من اجلانب 

الإ�صرائيلي.
وي�ص��تورد قط��اع غ��زة �ص��نويًا ح��وايل 30 
ملي��ون ل��رت مكع��ب من املي��اه م��ن الحتالل 

"الإ�صرائيلي".
وب��دوره، ح��ّذر م��ازن البن��ا، نائ��ب رئي���س 
�ص��لطة املياه الفل�ص��طينية من ارتفاع ن�صب 
تلوث املياه التي ت�ص��ل من��ازل املواطنني يف 

قطاع غزة.
وق��ال البن��ا، يف كلم��ة ل��ه خ��الل املوؤمت��ر، 
اإن ن�ص��بة الكلوراي��د يف املي��اه الت��ي ت�ص��ل 
منازل املواطنني ت�ص��ل اإىل ح��وايل "األف" 
ملي ج��رام يف اللرت الواحد، م�ص��رًا اإىل اأن 
الن�ص��بة التي �ص��محت بها منظمة ال�ص��حة 
العاملية ت�صل اإىل 250 ملي جرام يف اللرت.
واأَ�ص��اف:" فيم��ا ت�ص��ل ن�ص��بة الن��رتات يف 
املي��اه مبنطقة خانيون���س، جنوبي القطاع، 
الل��رت  يف  ج��رام  مل��ي   400-500 اإىل 

ال�ص��حة  منظم��ة  اأو�ص��ت  فيم��ا  الواح��د، 
العاملي��ة بن�ص��بة ل تتج��اوز ال���)50( ملي 

جرام يف اللرت".
مي��اه  تل��وث  ن�ص��ب  ارتف��اع  البن��ا  ويرج��ع 
اخلزانات اجلوفية بغزة اإىل "ت�ص��ّرب مياه 
ال�ص��رف ال�ص��حي اإىل اخلزانات اجلوفية، 

القريب من �صطح القرب".
واأّك��د البنا اأن اأزمة التي��ار الكهربائي التي 
يع��اين منه��ا قطاع غ��زة اأثرت ب�ص��كل كبر 
على "ت�ص��غيل حمطات حتلية املياه"، وعلى 
الو�ص��ع املائ��ي الكارث��ي ب�ص��كل ع��ام، ودعا 
املجتم��ع ال��دويل اإىل حتّم��ل م�ص��وؤولياته 
لتح�ص��ني املياه التي ت�ص��ل منازل املواطنني 

بغزة.
ويف كلم��ة ل��ه، ق��ال به��اء الأغ��ا م�ص��وؤول 
الإدارة العام��ة حلماي��ة البيئة يف �ص��لطة 
ج��ودة البيئ��ة:" ب��ات م�ص��در املي��اه بغزة 
ملوث��ًا بدرج��ة ت�ص��ل اإىل %98، واأكر ما 
ي�ص��لنا ل يطاب��ق معاي��ر ال�ص��حة العاملية 

ملياه ال�صرب".
aواأو�صح اأن العجز يف الطاقة الكهربائية 
اأث��ر   ،70% ح��وايل  اإىل  و�ص��لت  الت��ي 
ب�ص��كل كب��ر على عدم و�ص��ول املي��اه ملنازل 

املواطنني.
وتاب��ع:" كم��ا اأن انقطاع التي��ار الكهربائي 
ي��وؤدي اإىل ط��رح اأك��ر م��ن 150 ال��ف لرت 
مكع��ب غ��ر املعاجل��ة يومي��ا للبيئ��ة )الرب 
والبحر(، ب�صبب توقف امل�صخات وحمطات 

التحلية عن العمل".

مؤسسات محلية ودولية: الوضع المائي في غزة كارثي
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غزة- الراأي
بينت موؤ�ص��رات جهاز الإح�ص��اء الفل�صطيني ال�صادرة 
الي��وم الأح��د، اأن املجتم��ع الفل�ص��طيني جمتمع فتي، 
حي��ث ت�ص��كل فئ��ة �ص��غار ال�ص��ن ن�ص��بة مرتفع��ة م��ن 
املجتم��ع يف ح��ني ت�ص��كل فئ��ة كبار ال�ص��ن اأو امل�ص��نني 

ن�صبة قليلة من حجم ال�صكان.
وقد بلغت ن�صبة كبار ال�صن 60 �صنة فاأكر %4.6 من 
جممل ال�ص��كان منت�ص��ف العام 2017، بواقع 5.1% 
يف ال�ص��فة الغربية و%3.9 يف قطاع غزة، وفق جهاز 

الإح�صاء.
وقال تقرير "الإح�ص��اء" اإنه رغ��م الزيادة املتوقعة 
يف اأع��داد كب��ار ال�ص��ن يف فل�ص��طني خ��الل ال�ص��نوات 
القادم��ة اإل ان��ه يتوقع اأن تبقى ن�ص��بتهم منخف�ص��ة 
ويف ثب��ات اإذ ل��ن تتجاوز %4.6 خالل �ص��نوات العقد 
احل��ايل، يف ح��ني من املمك��ن اأن تبداأ هذه الن�ص��بة يف 

الرتفاع بعد عام 2020.
ت�ص��هد فل�ص��طني حت�ص��نا ملحوظ��ا يف مع��دلت البقاء 
عل��ى قيد احلياة منذ بداية العق��د الأخر من القرن 
املا�ص��ي حي��ث ارتف��ع مع��دل توق��ع البقاء عل��ى قيد 
احلياة مبقدار 8-5 �ص��نوات خالل العقدين املا�صيني، 

اإذ ارتف��ع ل��كل من الذك��ور والإناث م��ن 67.0 عامًا يف 
72.3 عام��ًا للذك��ور و75.4 عام��ًا  1992 اإىل  ع��ام 
لالإن��اث منت�ص��ف الع��ام 2017 م��ع توقع��ات بارتفاع 
ه��ذا املعدل خالل ال�ص��نوات القادمة لي�ص��ل اإىل نحو 
72.8 عام��ًا للذك��ور، و75.7 عام��ًا لالإن��اث يف العام 
2020، وق��د اأدى ارتف��اع توق��ع البق��اء عل��ى قي��د 
احلي��اة عند الولدة اإىل ارتفاع اأعداد كبار ال�ص��ن يف 
فل�ص��طني مما ي�صتدعي �ص��رورة البحث  والدرا�صة يف 

جمال اأو�صاع  امل�صنني يف فل�صطني.
وذك��ر التقري��ر اأن ن�ص��بة الأف��راد الذك��ور 60 �ص��نة 
فاأكر بلغت منت�ص��ف العام 2017 يف فل�صطني 4.2% 
مقابل %5.1 لالإناث، بن�ص��بة جن���س مقدارها 86.0 

ذكر لكل 100 اأنثى.
اأظه��رت بيان��ات م�ص��ح الق��وى العامل��ة الرب��ع الثاين 
اأ�صرة  %17.2 من الأ�صر يراأ�صها رب  اأن  اإىل   2017
م�صن يف فل�ص��طني، بواقع %18.5 يف ال�صفة الغربية 
و%14.9 يف قط��اع غزة.  وا�ص��ارت البيان��ات اإىل اأن 
متو�ص��ط حج��م الأ�ص��ر الت��ي يراأ�ص��ها م�ص��ن يكون يف 
الع��ادة �ص��غر ن�ص��بيا، اإذ بلغ متو�ص��ط حجم الأ�ص��رة 
التي يراأ�ص��ها م�صن يف فل�صطني 3.3 فردا )بواقع 3.0 

فردًا يف ال�ص��فة الغربية و4.0 ف��ردًا يف قطاع غزة(، 
مقابل 5.9 فردا لالأ�صر التي يراأ�صها غر م�صن.

وف��ق التقري��ر، ف��اإن %91.9 م��ن الذكور امل�ص��نني يف 
فل�صطني متزوجون مقابل %46.5 من الإناث امل�صنات 
متزوج��ات، يف ح��ني بلغت ن�ص��بة الرتم��ل %7.4 بني 
كب��ار ال�ص��ن الذك��ور، مقاب��ل %44.4 من ب��ني الإناث 

كبرات ال�صن خالل الربع الثاين 2017.
وبلغت ن�ص��بة م�ص��اركة كبار ال�صن 60 �ص��نة فاأكر يف 
القوى العاملة خالل الربع الثاين 2017 يف فل�ص��طني 
 15.3% %12.1 م��ن اإجم��ايل كبار ال�ص��ن، بواق��ع 
يف ال�ص��فة الغربي��ة و%5.6 يف قط��اع غ��زة.  وبل��غ 
مع��دل البطال��ة بني كب��ار ال�ص��ن امل�ص��اركني يف القوى 
العامل��ة %11.6، بواقع %7.1 يف ال�ص��فة الغربية 

و%36.5 يف قطاع غزة.
وم��ن جان��ب اآخ��ر، ت�ص��ر البيان��ات اإىل اأن 51.5% 
م��ن كب��ار ال�ص��ن العامل��ني يعمل��ون حل�ص��ابهم اخلا�س 
مقابل %33.1 يعملون م�ص��تخدمني باأجر و10.6% 
غ��ر  اأ�ص��رة  اأع�ص��اء   4.8% مقاب��ل  عم��ل  اأ�ص��حاب 

مدفوعي الأجر.
واأ�ص��ارت بيان��ات الع��ام 2016 اإىل اأّن هن��اك ن�ص��بة 

عالية من امل�صنني الأميني، فقد بلغت ن�صبة كبار ال�صن 
المي��ني %25.5 وه��م ميثلون %62.0 م��ن الأميني 
البالغ��ني )15 �ص��نة فاأك��ر( يف املجتمع الفل�ص��طيني 
ككل. مع العلم اأن ن�ص��بة الأمية بني الأفراد 15 �صنة 
فاأك��ر يف فل�ص��طني لنف���س الع��ام ل تتج��اوز 3.1% 

)%1.4 للذكور مقابل %4.8 لالإناث(.
ولفت��ت البيان��ات اإىل ان %46.5 م��ن كب��ار ال�ص��ن يف 
فل�ص��طني ل���م ينه��وا اأي مرحل��ة تعليمي��ة )28.4% 
تتج��اوز  مل  ح��ني  يف  لالإن��اث(.  و61.8%  للذك��ور 
ن�ص��بة كبار ال�ص��ن الذي��ن اأنهوا دبلوم متو�ص��ط فاأعلى 

.11.2%
كم��ا اأظه��رت بيان��ات احلال��ة التعليمية لع��ام 2016 
اأن هن��اك متاي��زًا وا�ص��حًا ب��ني الذك��ور والإن��اث يف 
التح�ص��يل العلم��ي، حي��ث بلغ��ت ن�ص��بة كب��ار ال�ص��ن 
الذكور الذين اأنهوا دبلوم متو�ص��ط فاأعلى يف فل�صطني 
%18.0، بينما انخف�صت لدى كبار ال�صن من الإناث 
لت�ص��ل اإىل %5.5 فقط، كما بلغت ن�صبة الأفراد 15 
�صنة فاأكر الذين يحملون الدبلوم املتو�صط فاأعلى يف 
فل�ص��طني %18.8 من جممل ال�ص��كان 15 �صنة فاأكر 

)%18.2 للذكور و%19.2 لالإناث(.

"اإلحصاء": المجتمع الفلسطيني فتي و 4.6 % من السكان مسنون

رام اهلل- الراأي
ق��ال رئي���س حكوم��ة الوف��اق الوطني 
رامي احلمد اهلل اإن احلكومة �صت�صاهم 
الق�ص��ايا  ح��ل  يف  تدريج��ي،  ب�ص��كل 
العالق��ة التي وقفت يف ال�ص��ابق عائقا 
اأم��ام تنفي��ذ اتفاق��ات امل�ص��احلة بني 

حركتي فتح وحما�س.
تروؤ�ص��ه  خ��الل  اهلل  احلم��د  وذك��ر 
اجتماع��ا وزاريا يف مكتب��ه برام اهلل، 
لتوج��ه  التح�ص��رات  عل��ى  لالط��الع 
الي��وم  غ��زة،  قط��اع  اإىل  احلكوم��ة 
الأح��د، اأن��ه مت الإع��الن عن ت�ص��كيل 
املعاب��ر،  جلن��ة  وه��ي:  جل��ان،  ث��الث 
وجلنة ال��وزارات واملوظفني، واللجنة 

الأمنية لتحقيق هذا الغر�س.
الثن��ني  غ��دا  "ذاهب��ون  واأ�ص��اف: 
اإيجابي��ة،  ب��روح  غ��زة،  قط��اع  اىل 

وعاقدوا العزم عل��ى القيام بدورنا يف 
دعم جه��ود امل�ص��احلة، وطي �ص��فحة 
موح��دا  الوط��ن  ليع��ود  النق�ص��ام، 

ب�صعبه وموؤ�ص�صاته".
واأك��د احلمد اهلل اأن توج��ه احلكومة 
�ص��ياق  يف  ياأت��ي  غ��زة  قط��اع  اىل 
اخلط��وات العملي��ة املبذول��ة لإنه��اء 
الط��الع  اإىل  ويه��دف  النق�ص��ام، 
وموؤ�ص�ص��اته،  القط��اع  اأو�ص��اع  عل��ى 
بالإ�ص��افة اىل عق��د اجتم��اع جمل�س 
ال��وزراء الأ�ص��بوعي كم��ا ه��و معت��اد، 
دع��م  عل��ى  م�ص��ددا  الثالث��اء،  ي��وم 
امل�ص��احلة  جله��ود  الكام��ل  احلكوم��ة 
وال��دور امل�ص��ري يف اجناحه��ا، وعل��ى 
تطبيق كافة التو�صيات التي تنتج عن 
اللق��اءات بني حركتي فتح وحما�س يف 

القاهرة.

بشكل تدريجي

الحمد اهلل: سنساهم بحل القضايا العالقة أمام تنفيذ المصالحة
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ال�ص��ارع  ذه��ن  اإىل  يتب��ادر  ال��ذي  ال�ص��وؤال 
ذك��ر  عل��ى  بق��وة  ويطرح��ه  الفل�ص��طيني 
انتظار تطبيق امل�صاحلة على اأر�س الواقع، 
"هل �صت�صمل امل�صاحلة الفل�صطينية اأهايل 
و�ص��باب ال�ص��فة، وه��ل �ص��تنحل العق��د عن 
احلري��ات الإعالمي��ة والتعب��ر يف احلركة 
وال��راأي والإع��الن عل��ى ح�ص��ب النتم��اء 

احلزبي؟".
يف قط��اع غزة بداأت الإجراءات الر�ص��مية 
تاأخ��ذ مناحيه��ا للب��دء بتنفي��ذ الق��رارات 
عل��ى اأر���س الواقع، ف�ص��ال عن فت��ح اأبوابها 
ل�صتقبال الوفود القادمة اإليها من اجلهات 
املخاب��رات  باأجه��زة  متمثل��ة  امل�ص��رية 
جان��ب  اإىل  وازن��ة،  �صيا�ص��ية  و�صخ�ص��يات 
وزراء و�صخ�ص��يات فل�ص��طينية م��ن حكومة 

التوافق مبرافقة الأجهزة الأمنية.

سؤال الشارع
عل��ى  ال�ص��ارع  �ص��وؤال  طرح��ت  "ال��راأي" 
الكاتب واملحلل ال�صيا�ص��ي فايز اأبو �صمالة، 
ه��ل �صت�ص��مل امل�ص��احلة وبنوده��ا العملية 

ال�ص��ق الآخ��ر م��ن الوط��ن؟، وه��ل �ص��تبادر 
بخط��وة متقدمة جت��اه رف��ع العقوبات عن 
احلريات املمنوعة بال�ص��فة؟، وهل �صت�صهد 
امل�ص��احلة اتفاقا موحدًا بني ال�صفة وغزة 

دون متييز؟.
ق��ال  �ص��مالة  اأب��و  الفل�ص��طيني  الكات��ب 
تك��ون  اأن  املفرت���س  م��ن  اإن��ه  ل�"ال��راأي" 
امل�صاحلة من طرفني متوازيني، واإل �صتكون 
عرج��اء ب��ل وع��وراء، فكما ه��و املواطن يف 
قط��اع غ��زة ينتظر قط��ف ثمار امل�ص��احلة 
وط��ي �ص��فحة النق�ص��ام، اإل اأن املواطن يف 

ال�صفة على ذات التاأهب والنتظار.
وذكر اأبو �صمالة �ص��نوف النفراجات التي 
م��ن املفرت���س اأن تطبق يف ال�ص��فة املحتلة، 
ومن اأبرزها العتقالت ال�صيا�صية وتقييد 
حري��ة الراأي واإطالق �ص��راح املعتقلني على 
خلفيات حزبية من طلبة اجلامعات، ف�صال 
ع��ن ال�ص��ماح للكت��ل الطالبي��ة يف جامعات 
ال�ص��فة من ممار�ص��ة ن�ص��اطاتها بعي��دًا عن 

التع�صب ال�صيا�صي الأعمى.
واأو�ص��ح اأب��و �ص��مالة اأن��ه عل��ى كل من رعى 

واأ�ص��رف على اإمتام امل�ص��احلة الوطنية، اأن 
يطالب بحق املواطن الفل�ص��طيني بال�ص��فة 
ك��ي ل يه�ص��م حق��ه، م�ص��رًا اإىل اأن الوطن 
يفرت���س اأن يكون �ص��وته واح��د دون متيز 
ب��ني األ��وان واأح��زاب خ�صو�ص��ا بع��د اإمتام 

امل�صاحلة.
يهيم��ن  النتظ��ار  اأن  �ص��مالة  اأب��و  وب��ني 
فال��كل  كاف��ة،  الفل�ص��طينيني  قل��وب  عل��ى 
الفل�ص��طيني ينتظ��ر قطف ثمار امل�ص��احلة 
والبدء مب�ص��وار ت�ص��احلي وحدوي جديد، 
موؤك��دًا عل��ى اأنه ل يج��وز للمواطن يف غزة 

اأن يفرح دون اأخيه بال�صفة.

أحالم منتظرة
اإىل  ال�ص��فة،  يتطل��ع طلب��ة اجلامع��ات يف 
انطالق��ة جدي��دة يف العم��ل بع��د حتقي��ق 
امل�ص��احلة، دون �ص��غوطات واعتقالت كما 

كان يحدث بني واحلني والآخر.
الطالب حممد دوي��كات من جامعة النجاح 
الوطني��ة، يق��ول : "اجلامع��ات هي م�ص��نع 
وم�ص��در  والجتماع��ي  ال�صيا�ص��ي  العم��ل 

للطاق��ات، وعلي��ه ف��اإن تهمي���س اجلامعات 
وال�صتمرار يف �صيا�صة تهمي�س بع�س الكتل، 
ومنع العمل الطالبي وحماربته، ومالحقة 
الطالب على خلفية ذلك، يعني باأن م�صمارا 

�صيدق لحقا يف نع�س امل�صاحلة".
ويوؤك��د دوي��كات عل��ى اأهمي��ة ح��ل جمي��ع 
ملفات امل�ص��احلة �ص��واء يف غزة اأو ال�ص��فة 
والعمل على اإزالة جميع اأ�صبابها ونتائجها، 
واإع��ادة العتبار للعمل الطالبي كي يقتنع 
اجلميع باأنن��ا حقيقة اأم��ام تغر جذري يف 
ملف امل�ص��احلة ه��ذه امل��رة، وعدم اإ�ص��افة 
الإحب��اط  حلق��ات  م��ن  جدي��دة  حلق��ة 

لل�صباب الفل�صطيني.
ال�ص��فاوي  املواط��ن  ينتظ��ر  ع��دة  ملف��ات 
يف  وكوابي�ص��ها  ا�ص��تمرارها  م��ن  النته��اء 
ال�صيا�ص��ية  العتق��الت  ق�ص��ية  مقدمته��ا 
اإع��ادة  اإىل  و�ص��ول  احلري��ات،  وتقيي��د 
العتبار للعمل اخل��ري والجتماعي ببث 
ال��روح يف اجلمعي��ات واملوؤ�ص�ص��ات اخلرية 
التي كانت مبثابة ال�ص��اند الأكرب للكثر من 

العائالت الفقرة.

المصالحة الفلسطينية عرجاء إن بقيت من طرف واحد

غزة-الراأي - اآلء النمر
يتاأه��ب  واح��د  رج��ل  قل��ب  عل��ى 
اأخب��ارًا  ل�ص��ماع  الفل�ص��طينيون 
جدي��دة تتوافد تباعًا عن امل�ص��احلة 
مل��ف  يف  التقدم��ات  الفل�ص��طينية، 
امل�ص��احلة الفل�ص��طينية مت�صي خالل 

ال�ص��ارع  انتظ��ار  اأّن  اإل  قليل��ة،  اأي��ام 
الفل�ص��طيني لقط��ف ثماره��ا يزيدها 
ثقاًل وي�ص��يف اإليها رهبة، حتى حتني 

اللحظة التاريخية املنتظرة.
مبزيج من الأمل وال�ص��ك، يتابع اأهايل 
ال�ص��فة الغربية، التطورات احلا�صلة 

يف ملف امل�ص��احلة الفل�ص��طينية، بعد 
التج��اوب الكبر ال��ذي اأبدته حركة 
"حما�س" لطي �صفحة النق�صام، وكان 
ثمرت��ه الرتتيبات اجلارية ل�ص��تالم 
احلكومة برئا�ص��ة رام��ي احلمد اهلل، 

م�صوؤوليتها كاملة يف القطاع.
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

اأح��د عمالقة ال�ص��رب، يغيب ب�ص��ره، لكن 
نور ب�ص��رته ي�ص��يب الحت��الل بالعجز، 
جدي��د،  م��ن  اعتقال��ه  يك��رر  يلب��ث  فم��ا 
لتتكرر �صل�ص��لة ال�ص��رب والعطاء والإبداع 
الأ�ص��رى  اإع��الم  مكت��ب  الأ�ص��ر.  داخ��ل 
الكفي��ف  ال�ص��يخ  الأ�ص��ر  �ص��رة  يعر���س 
ع��ز الدي��ن عمارنة كم��ا ويلتق��ى بعائلته 
للحدي��ث حول ظ��روف اعتقال��ه الأخر، 
وللتعري��ف ب��ه وبحياته الن�ص��الية التي 
ق�ص��ى معظمها خلف ق�ص��بان الأ�ص��ر، وما 

زادته اإل �صموخًا وقوة.

سيرته
الأ�ص��ر ال�ص��يخ عمارن��ة من موالي��د بلدة 
حا�ص��ٌل  جن��ني،  مدين��ة  ق�ص��اء  يعب��د 
عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف ال�ص��ريعة 

الإ�ص��المية بق�ص��م الفق��ه والت�ص��ريع من 
جامع��ة النجاح عام 2001، كما وح�ص��ل 
م��ن  واأ�ص��وله  بالفق��ه  املاج�ص��تر  عل��ى 
جامع��ة القد�س ع��ام 2009، ويحفظ ما 
يقارب ال�20 جزءًا م��ن القرءان الكرمي، 
كم��ا اأن��ه يكت��ب ال�ص��عر املقف��ى ويّلحن��ه، 
وخطيٌب ومدر�س يف امل�ص��اجد، وهو من�صٌد 

معروٌف على م�صتوى الوطن.
الحت��الل ك��رر اعتق��ال ال�ص��يخ عمارن��ة 
فجر يوم الثنني املوافق 11/9/2017، 
م�صرًا اإىل اأنه اأ�صٌر نال حريته غر بعيٍد 
من �ص��جون الحتالل، كم��ا واعتقل ثالث 
مرات، مبجموع �ص��بع �ص��نوات، وقد اأ�صدر 
�ص��ريطًا اإن�ص��اديًا من داخل �ص��جنه، حمل 
عن��وان “رن��ني القي��د”، اأما ع��ن طموحه 
احل��ايل، فه��و اإكم��ال درا�ص��ته للح�ص��ول 

عل��ى درجة الدكت��وراة، حي��ث اأنه طالب 
بهذا امل�ص��توى يف جامعة القاه��رة، اإل اأن 

الحتالل مينعه من حق ال�صفر.

السجن فرصة
ويف حديٍث خا�س مع عائلة الأ�صر ال�صيخ 
عمارن��ة، ي�ص��ف يزيد خ�ص��ر اأبو اإ�ص��الم، 
�صهر ال�صيخ عز الدين عمارنة، بال�صخ�س 
ال��ذي ل يع��رف الكل��ل ول املل��ل، يق��ول” 
لدي��ه طاقٌة متوقدٌة م��ن العطاء الذي ل 
ين�صب، يعي�س لغره، ل يحب اأن يكون من 
اأ�ص��حاب الأعذار، ويك��ره اأن ُينظ��ر اإليه 
على اأنه �ص��احب اإعاقة، اإذا حل يف مكان 

ي�صعله باحلراك املتوقد”.
يوؤك��د اأب��و اإ�ص��الم باأن ال�ص��جن بالن�ص��بة 
وفر�ص��ٌة  دع��وٍة  م��كان  عمارن��ة،  لل�ص��يخ 

لتخري��ج اأجي��ال، متام��ًا كما هي �ص��احات 
الوط��ن يف اخلارج ف�ص��حة للعمل الدعوي 
الهادف��ة  واخلط��ب  املتنوع��ة  واملواع��ظ 
الوطن��ي  الطاب��ع  ذات  والأنا�ص��يد 

والإ�صالمي.
جنل ال�ص��يخ عمارنة، اأحم��د عمارنة قال 
وال��ده،  وا�ص��فًا  الأ�ص��رى  اإع��الم  حت��دث 
فقال”وال��دي ل��ه ح�ص��وٌر يف كل املواق��ع، 
ونتيج��ًة لهذا احل�ص��ور املمي��ز ينتقم منه 
الحت��الل با�ص��تمرار كم��ا وينتقم من كل 
اأف��راد العائل��ة، ولأجل �ص��بكة العالقات 
اعتق��ايل  يت��م  الوا�ص��عة  الجتماعي��ة 
والدي، ومن قبله جرى اعتقال �ص��قيقتي 
املحامية، كما ومت اعتقايل كذلك، وو�صع 
الحت��الل عوائق��ه الكث��رة اأم��ام اإكمال 

درا�صتي يف جامعة خ�صوري”.

عمارنة”املخاب��رات  اأحم��د  ي�ص��يف 
ال�صهيونية ل ترتك عائلتنا و�صاأنها، وكل 
ف��رد من اأف��راد العائلة يقع حت��ت طائلة 
العتق��ال وال�ص��تدعاء الأمن��ي واملث��ول 

اأمام حمكمة �صامل الع�صكرية”.
ي�ص��ف  اله��وديل  ولي��د  الأدي��ب  املح��رر 
الأ�ص��ر ال�ص��يخ عمارن��ة بجمل��ة واحدة، 
فيق��ول” ه��و اأيقونة الأ�ص��ر التي ت�ص��كل 
الأحي��اء”،  مداف��ن  يف  لالأ�ص��رى  رافع��ًة 
ريا���س  ال�ص��يخ  املح��رر  يق��ول  ح��ني  يف 
ولويل”�ص��وته اجلمي��ل ي�ص��كل لالأ�ص��رى 

نافذًة للتخفيف عنهم”.
اأما املحرر د.يا�ص��ر حماد فرى يف ال�ص��يخ 
ال�ص��رير عمارنة �ص��احب كلماٍت جريئٍة 
ت�ص��ع احلروف عل��ى النق��اط يف املواقف 

ال�صعبة.

الشيخ الكفيف عز الدين عمارنة .. 
صاحب بصيرٍة ينتقم منها

 االحتالل بتكرار اعتقاله

غزة- الراأي
ك�ص��ف تقري��ر توثيق��ي �ص��ادرىعن موق��ع 
اأيل��ول/  خ��الل  اأن��ه  النق��اب  النتفا�ص��ة، 
23 عملي��ة  نف��ذت   ،2017 لع��ام  �ص��بتمرب 
توزعت ما بني عمليتي اإطالق نار، اإ�ص��افة ل� 
12 عملية ر�صق حجارة، وتفجر 9 عبوات 

نا�صفة.
واأك��د اأن اأب��رز هذه العملي��ات، كانت عملية 
اإط��الق الن��ار لل�ص��هيد منر حمم��ود اجلمل، 
اإ�ص��رائيليني   3 اأ�ص��فرت ع��ن مقت��ل  والت��ي 

واإ�صابة رابع بجراح خطرة.
ووث��ق موق��ع النتفا�ص��ة يف الإح�ص��ائيات 
الهب��ة  ح��ول  عن��ه  ال�ص��ادرة  ال�ص��هرية 
ال�ص��عبية وانتفا�ص��ة القد���س اأك��ر من 41 
اإلق��اء زجاج��ات حارق��ة واأك��واع  حادث��ة 
متفج��رة، يف اأكر 286 نقط��ة مواجهة مع 

قوات الحتالل.
وح�صب الإح�صائية، فقد اأ�صفرت العمليات 
 3 مقت��ل  ع��ن  الفل�ص��طينية  الفدائي��ة 
اإ�ص��رائيليني واإ�ص��ابة 15 اآخري��ن، ح�ص��ب 

اعرتافات الحتالل.
و�صجلت انتفا�ص��ة القد�س ارتقاء 5 �صهداء 
من��ذ مطل��ع �ص��هر اأيلول/�ص��بتمرب م��ن ع��ام 

فل�صطينيًا.  76 واإ�صابة،   ،2017
وال�ص��هداء الذين ارتقوا خالل هذا ال�ص��هر، 
ه��م: ال�ص��هيد الأ�ص��ر اجلري��ح رائد اأ�ص��عد 
ال�ص��احلي )21 عاًما( من خميم الدهي�ص��ة 

ببيت حل��م متاأثرا بجراح اأ�ص��يب به خالل 
اعتقال��ه يف 7/8/2017. ال�ص��هيد خلي��ل 
با�ص��م الدمياط��ي م��ن مدينة غ��زة، والذي 
ا�صت�ص��هد ج��راء انهيار نفق للمقاومة �ص��رق 
مدين��ة غ��زة. ال�ص��هيد يو�ص��ف �ص��ربي اأبو 
عابد، من مدينة خانيون�س، والذي ا�صت�صهد 
مدين��ة  �ص��رق  للمقاوم��ة  نف��ق  انهي��ار  يف 
خانيون�س جنوب قطاع غزة. ال�ص��هيد هاين 
فرج �ص��لوف م��ن حي ال�ص��ابورة مبدينة رفح 
جن��وب قط��اع غ��زة، اأثن��اء عمل��ه يف اأح��د 

اأنفاق املقاومة.
وبه��ذا يرتفع ع��دد ال�ص��هداء منذ ت�ص��رين 
�ص��هيدا،   349 اإىل   2015 اأكتوب��ر  الأول/ 
بينه��م 96 طفاًل اأعمارهم اأقل من 18 عاما 

و32 اأنثى.
وبتل��ك الإح�ص��ائية يرتفع عدد ال�ص��هداء 
منذ بداية عام 2017 اإىل 81 فل�ص��طينيا، 
7 منهم ا�صت�صهدوا يف ا�صتباكات م�صلحة اأو 

بعد عمليات اإطالق نار.
�ص��هر  خ��الل  النتفا�ص��ة  موق��ع  واأح�ص��ى 
اأيلول/ �ص��بتمرب، ا�ص��تمرار قوات الحتالل 
احتج��از عدد م��ن جثامني ال�ص��هداء، حيث 
ل تزال قوات الحتالل ت�ص��تخدم �صيا�ص��ة 
احتجاز جثامني ال�صهداء يف حماولتها لواأد 
النتفا�صة، وبينت الإح�صائية التي اأعدها 
يوا�ص��ل  الحت��الل  اأن  النتفا�ص��ة،  موق��ع 

احتجاز 10 جثامني.

تقرير: خمسة شهداء ومقتل ثالثة "إسرائيليين" خالل أيلول
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غزة- الراأي
اأك��د رئي�س الوزراء يف حكومة التوافق 
رام��ي احلم��د اهلل، اأن هم��وم وم�ص��اكل 
�صباب و�صابات غزة، على �صلم اأولويات 

احلكومة.
وق��ال احلمد اهلل يف ت�ص��ريح له اليوم 
دون  �ص��تعمل  احلكوم��ة  اإن  ال�ص��بت، 
مل��ل اأو كل��ل خلدمة ال�ص��باب من خالل 
توفر التعليم وفر�س العمل، و�صتخدم 
املجتمع من خالل ال�ص��تثمار بالعن�صر 

ال�صبابي.
واأ�صاف: "قد و�صلتني نداءات ال�صباب 
واحلمل��ة املطالب��ة بروؤيتي، و�ص��اأعمل 

جهدي لعقد لقاء خا�س معكم".
وف��د  راأ���س  عل��ى  اهلل  احلم��د  وي�ص��ل 
غ��زة  لقط��اع  اهلل  رام  م��ن  احلكوم��ة 
الي��وم الثن��ني الق��ادم، يف زي��ارة ه��ي 
الأوىل منذ الزيارتني ال�ص��ابقتني عام 
لت�ص��لم احلكومة مهامها  2014 وذلك 

وم�صوؤولياتها يف القطاع.

احلمد اهلل: �صباب 
غزة على �صلم اأولويات 

احلكومة

سأعمل لعقد لقاء معهم

غزة- الراأي
نف��ذ جمل���س البح��ث العلم��ي بالتع��اون م��ع 
التعلي��م   ب��وزارة  التعلي��م  �ص��وت  اإذاع��ة 
املرحلة الأوىل من مراحل احلملة الوطنية 
للتعري��ف بالبح��ث العلم��ي واأخالقياته من 
خ��الل اإطالق برنام��ج ق�ص��ية وباحث حيث 
�ص��يبث على مدار عام كامل عرب اإذاعة �صوت 
الرتبية والتعليم كل اأربعاء يف متام احلادية 
يه��دف  الربنام��ج  وه��ذا  �ص��باًحا.   ع�ص��رة 
لت�صليط ال�ص��وء على الإنتاج البحثي املحلي 
واإب��راز مكان��ة الباحثني، و تثقي��ف املجتمع 
علمًي��ا، ف�ص��اًل ع��ن ت�ص��جيع اجلي��ل النا�ص��ئ 
لتبن��ي نهج البح��ث العلم��ي، اإىل جانب خلق 

بيئ��ة تناف�ص��ية ب��ني الباحث��ني واجلامعات، 
واإبراز ق�صايا مهمة للمجتمع.

انط��الق الربنامج والذي كان قبل اأ�ص��بوعني 
بداأ با�صت�صافة رئي�س جمل�س البحث العلمي 
اأ.د. عبد الروؤوف املناعمة يف اأوىل حلقاته، 
ليو�ص��ح للم�صتمعني فكرة ور�ص��الة الربنامج، 
تبعته��ا حلقة م��ع الأكادمي��ي والباحث اأ.د. 
ح��ازم اأب��و �ص��اوي�س م��ن جامع��ة الأق�ص��ى و 
الذي حت��دث ع��ن رحلت��ه البحثية لي�ص��لط 
بعده��ا ال�ص��وء على اأب��رز الأبح��اث العلمية 
يدر���س  ومنه��ا بح��ث  باإجرائه��ا  ق��ام  الت��ي 
بن��اء اأغ�ص��ية انتقائية جدي��دة من عجينة 
الكربون لتقدير اأيون الر�ص��ا�س يف العينات 

احلقيقي��ة مث��ل املي��اه وبع�س م�صتح�ص��رات 
التجمي��ل.  مدير اإذاع��ة التعليم فطني البنا 
اأك��د اأن برنام��ج ق�ص��ية وباحث م��ن الربامج 
املميزة بال�ص��راكة مع جمل�س البحث العلمي 
املجتم��ع  تثقي��ف  �ص��من  وذل��ك  بال��وزارة 
البح��ث  باأهمي��ة  وتوعيت��ه  الفل�ص��طيني 

العلمي.
بدوره اأكد خالد النويري رئي�س ق�صم البحث 
العلم��ي بال��وزارة اأن جمل���س البح��ث العلمي 
�صيوا�ص��ل تنفي��ذ برام��ج وم�ص��اريع اإعالمية  
اأخ��رى �ص��من احلمل��ة الوطني��ة للتعري��ف 
وت�ص��جيع  واأخالقيات��ه  العلم��ي  بالبح��ث 

البحوث العلمية التي تنمي وطننا.

غزة- الراأي
قالت رئي�س حترير وكالة الأنباء الر�ص��مية "وفا" خلود ع�صاف، "اإن 
الهدف الأ�صا�ص��ي م��ن زيارتنا لقطاع غزة هو تغطية ت�ص��لم احلكومة 
ملهامه��ا وب��ث روح امل�ص��احلة ب��ني اأبن��اء �ص��عبنا"، م�ص��يفًة "كلن��ا اأمل 

وتفاوؤل اأن تنتهي غمة النق�صام".
و�ص��ددت على اأن ووظيفة الإعالم حالًيا هي تغطية الأحداث وخلق 
راأي عام موؤاتي لأجواء امل�ص��احلة والبتعاد قدر امل�صتطاع عن توتر 
الأج��واء لأنن��ا نعلم اأن و�ص��ائل الإعالم لعب��ت دوًرا  كب��ًرا يف توتر 

الأجواء منذ بداية النق�صام اإىل الآن.
وتابعت ع�ص��اف يف ت�ص��ريح خا�س للراأي " اإنه يفرت�س على الإعالم 
اأن يعك���س �ص��ورة وج��ود م�ص��احلة حقيق��ة عل��ى الأر���س حي��ث اأن 
مو�ص��وع امل�صاحلة م�صلحة وطنية عليا و�صعبنا ي�صتحق عدم التوتر 
وي�ص��تحق امل�صاعدة من قبل و�ص��ائل الإعالم لإيجاد اأجواء اإيجابية 

ت�صاعد على اإمتام امل�صاحلة باإذن اهلل".
ومتن��ت م��ن الزم��الء ال�ص��حفيني مراعاة اأخ��الق املهن��ة يف التغطية 
ال�ص��حفية واأن يكونوا مهنيني ومو�صوعيني واأن يراعوا ال�صعب وهذه 
الأج��واء ال�ص��ائدة . واأ�ص��افت ع�ص��اف "كاإعالم ر�ص��مي �ص��نكون على 
توا�ص��ل مع كل اجلهات يف الوطن وهدفنا الأ�صا�ص��ي هو تغطية ت�صلم 

احلكومة ملهامها وامل�صاعدة يف بث روح امل�صاحلة بني اأبناء �صعبنا".
وي�ص��ار اإىل اأن رئي���س املكت��ب الإعالمي احلكومي �ص��المة معروف قد 
رح��ب بالوف��د الإعالم��ي القادم لغ��زة من ال�ص��فة الغربي��ة املحتلة 
لتن�ص��يق زي��ارة رئي���س حكومة التواف��ق رامي احلم��د اهلل والذي من 

املزمع اأن يزور غزة منت�صف الأ�صبوع القادم.
وق��ال معروف،"نرح��ب بالوف��د العالمي الق��ادم لقطاع غ��زة ولقد 
توا�صلنا مع الوفد للتعاون معه وتن�صيق العمل "، موؤكًدا على جهوزية 

املكتب احلكومي لتقدمي كافة الت�صهيالت الالزمة لإجناح مهامهم.
واأ�ص��ار اإىل اأن الوفد ي�صم عدد من م�ص��وؤويل وكالة الأنباء الر�صمية 

الفل�صطينية. والتلفزيون  الذاعة  "وفا" وهيئة 

مجلس البحث العلمي ينفذ المرحلة األولى من 
الحملة الوطنية للتعريف بالبحث العلمي وأخالقياته

رئيس تحرير"وفا "للرأي: 
هدفنا بث روح المصالحة 

بين أبناء شعبنا


