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غزة- الراأي - اآالء النمر
م��ع  الري��اح  اأدراج  اإنه��اء االنق�س��ام  راح��ت عقب��ات 
اأوىل اخلط��وات التي جتاوزتها حرك��ة حما�س بحل 
اللجن��ة االإداري��ة القائمة مبهام قط��اع غزة، وحان 
اأوان اللحظة التاريخية املنتظرة يف اإمتام امل�ساحلة 

الفل�سطيني��ة والتوقي��ع النهائي عل��ى مرا�سم ت�سليم 
قطاع غ��زة برمته حلكومة التوافق الوطني برعاية 
م�سري��ة كاملة، وقد مت ذلك يف الثاين ع�سر من �سهر 

اأكتوبر اجلاري.
رئي���س الوزراء رام��ي احلمدهلل يف زيارت��ه الر�سمية 

لقط��اع غزة بعد ت�سلمه لرئا�س��ة حكومة التوافق يف 
االأول م��ن ال�سهر اجل��اري، وخالل اجتماع��ه بوزراء 
احلكوم��ة، اأعل��ن اإرج��اء رف��ع االإج��راءات العقابية 
بح��ق قطاع غ��زة باأمر م��ن الرئي�س حمم��ود عبا�س، 

اإىل حني اإنهاء اللقاءات احلوارية يف القاهرة.

انته��ت لق��اءات القاه��رة، وخرج��ت بنتائ��ج مثم��رة 
امل�ساحل��ة  واإمت��ام  االنق�س��ام  اإنه��اء  فيه��ا  اأعلن��ت 
العن��اق  م��ن  حلظ��ات  �سه��دت  وق��د  الفل�سطيني��ة، 

بح�س��ور  الفل�سطين��ي  الفل�سطين��ي 
يف  وظه��ر  كامل��ة،  م�سري��ة  ورعاي��ة 

تنغص على المصالحة أجوائها

المراوغة في رفع "العقوبات" 
شوكة سامة في حلق الفلسطينيين
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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 

المصالحة .. أمٌل يتطلع الفلسطينيون إلنجازه بدون مماطلة

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
حالة من التف��اوؤل ت�سود اأقطاب املجتمع 
الفل�سطيني بقرب امل�ساحلة بني حركتي 
فت��ح وحما�س وطي �سفحة االنق�سام اإىل 
االأبد ؛ بعدما اأعلن��ت حركة حما�س عن 
ح��ّل جلنتها االإدارية الت��ي كان م�سوؤولة 
عن اإدارة �سوؤون النا�س اليومية واملدنية 

يف قطاع غزة.
 وق��د بن��ى النا���س تفاوؤلهم عل��ى اعتبار 
اأن ح��ّل اللجن��ة كان مطلب��ًا فتحاوي��ًا اأو 
اهلل(،  رام  �سلط��ة  مطل��ب  )اأي  �سلطوي��ًا 
ومب��ا اأن املطلب ق��د مت��ت اال�ستجابة له 
فمعنى ذلك اأن حما�س وفتح قد اأ�سبحتا 
عل��ى و�س��ك ال�سياغ��ة النهائي��ة التفاق 

امل�ساحلة. 
والأن جمه��ور ال�سع��ب الفل�سطيني يتطلع 
نحو م�ساحل��ة حقيقية تخدم م�ساحلهم 
يبق��ى  الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  وتخ��دم 
التف��اوؤل �سي��د املوق��ف عل��ى الرغ��م من 

االإحباط��ات ال�سابق��ة الت��ي اأ�سيبوا بها 
ولن ي�سمحوا بتكرارها.

وم��ا يثب��ت ني��ة الطرف��ني عل��ى حتقي��ق 
االأم��ام  نح��و  امل�ساحل��ة  عجل��ة  ودف��ع 
وع��دم الرجوع اإىل اخللف ب��اأي ثمن من 
االأثمان ه��و اإبداء مرونة حركة حما�س 
مرونة جلية يف كل امللفات والتي كان من 
اأبرزها متك��ني حكومة التواف��ق مبا�سرة 
مهماته��ا يف قط��اع غ��زة وت�سلم ال��وزراء 
لوزاراته��م واالجتم��اع بالطواقم؛ ولكن 
هذه اخلط��وة االإيجابية قوبلت بخطوة 
العقوب��ات  رف��ع  تاأجي��ل  وه��ي  �سلبي��ة 
ع��ن قط��اع غ��زة حل��ني ن�س��وج االتف��اق 
تنته��ي  والت��ي  القاه��رة  يف  واحل��وارات 

اخلمي�س املقبل.
تظه��ر  اأن  الفل�سطين��ي  �سعبن��ا  ويتمن��ى 
�سدق نوايا رئي���س ال�سلطة الفل�سطينية 
حمم��ود عبا���س بدف��ع عجل��ة امل�ساحلة 
اتخ��اذ  خ��الل  م��ن  م�ساره��ا؛  وت�سوي��ب 

خطوات عملية وفعلية على اأر�س الواقع 
اأقلها الرتاجع ع��ن االإجراءات العقابية 
ع��ن اأه��ايل قط��اع غ��زة، والرتاج��ع عن 
الفيت��و الفتحاوي عن عم��ل احلكومة يف 

غزة.
ويتطل��ب اأي�س��ُا م��ن الرئي���س عبا�س حل 
ق�سي��ة املوظف��ني ورفع اخل�سوم��ات التي 
ال�سلط��ة  موظف��ي  عل��ى   30% و�سل��ت 
يف غ��زة مم��ا ت�سب��ب باأزم��ة اقت�سادي��ة 
ومعي�سية، باالإ�سافة اإىل حت�سني الواقع 
احلياتي الأهل قط��اع غزة كما هو احلال 

يف ال�سفة الغربية. 
يف  ال�س��رر  اأ�سابه��م  مم��ن  ويتطل��ع  كم��ا 
ق��رار التقاعد املبكر اإىل ت�سوية و�سعهم 
ت�سوي��ة عادل��ة؛ باالإ�ساف��ة اإىل �سرورة 
اإر�س��ال مع��امل ال�سل��م االأهل��ي يف ال�سفة 
الغربي��ة وق��ف االعتق��االت ال�سيا�سي��ة 
الأنه بغري ذلك تك��ون هذه امل�ساحلة غري 

مكتملة االأركان.

الفل�سطيني��ني  م��ن  االآالف  ت�س��رر  وق��د 
ب�سب��ب منعهم من ال�سفر الأ�سباب متعددة 
منه��ا حرمانه��م من ج��وازات ال�سفر التي 
هي ح��ق وهو م��ن �سم��ن املتطلب��ات التي 
يجب النظ��ر اإليها وحلها خ��الل جل�سات 

امل�ساحلة.
كم��ا ويعد ملف العالج يف اخلارج من اأبرز 
العقوب��ات التي اأودت بحي��اة العديد من 
املر�س��ى يف قطاع غزة وه��و بحاجة اإىل 
ق��رار رئا�س��ي بامتي��از واالإيع��از للجهات 
ع��ن  الرئا�س��ي  الفيت��و  برف��ع  املخت�س��ة 
ه��ذا املل��ف حتى يت�سن��ى للمر�س��ى تلقي 

عالجهم بدون حواجز.
وال يخف��ى عل��ى الفل�سطيني��ني �س��رورة 
واإ�س��دار  املجتمعي��ة  امل�ساحل��ة  اإمت��ام 
مر�س��وم رئا�س��ي لت�سكي��ل حكومة وحدة 
انتخاب��ات  الإج��راء  والدع��وة  وطني��ة 
املجل���س  وتفعي��ل  ورئا�سي��ة  ت�سريعي��ة 

الوطني الفل�سطيني.
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي 
دع��ت ف�سائل وقوى وطني��ة فل�سطينية 
ال�سيا�سي��ة،  وال�سراك��ة  الوح��دة  اإىل 
وب��ذل املزي��د م��ن اجله��ود للتو�سل على 
اإجن��اح  م�ساحل��ة حقيقي��ة م��ن �ساأنه��ا 
وه��دف  كخي��ار  القاه��رة،  ح��وارات 
ا�سرتاتيج��ي لبناء ال�سع��ب الفل�سطيني 

يف مواجهة التحديات.
وطالبت الف�سائ��ل يف اأحاديث منف�سلة 
ب�س��رورة رفع العقوب��ات املفرو�سة على 
قط��اع غ��زة، والتخفي��ف ع��ن املواط��ن 
اأهمي��ة  عل��ى  م�سددي��ن  الفل�سطين��ي، 

جت�سيد مبداأ ال�سراكة ال�سيا�سية.
وق��ال ط��الل اأبو ظريف��ة ع�س��و املكتب 
ال�سيا�س��ي للجبه��ة الدميقراطية:" من 
املبك��ر اأن نح�س��م جل�س��ات احل��وار التي 
اأن  وناأم��ل  القاه��رة،  يف  رحاه��ا  ت��دور 
يتمك��ن الطرف��ني م��ن خ��الل البحث يف 
امللف��ات التي ميكن التغلب على عقباتها، 
والتو�س��ل حل��ل له��ا مب��ا يفت��ح الطريق 

باإمكاني��ة البن��اء عليه��ا حل��ل الق�ساي��ا 
اإيجابي��ة  ثم��ار  يعط��ي  مب��ا  املعق��دة 

وا�سحة تب�سر �سعبنا".
وفيم��ا يتعل��ق بح��ل اللجن��ة االإداري��ة 
م��ن قبل حرك��ة حما�س و�س��رورة قيام 
الرئي�س حممود عبا�س باتخاذ خطوات 
مماثل��ة، اأك��د اأب��و ظريف��ة يف حديث��ه 
لل��راأي، اأن العقوبات على قطاع غزة مل 
تع��د مقبول��ة، ومل تعد م��رر خا�سة اأن 
ه��ذه االإجراءات ربطته��ا ال�سلطة بحل 
اللجن��ة االإداري��ة، وكان م��ن املفرت���س 
رف��ع العقوب��ات مب��ا يخف��ف ع��ن كاه��ل 
املواطن وعدم اثقال كاهله بالعديد من 
االأزمات. واأ�ساف:" نحن لن نكون عقبة 
اأمام التو�سل اىل تفاهمات بني حركتي 
فت��ح وحما���س، و�سنعمل عل��ى اإزالة كل 
العقب��ات اأمامهم��ا مب��ا يخ��دم م�سلح��ة 

�سعبنا".
وح��ول موق��ف الدميقراطي��ة م��ن ملف 
موظف��ي غ��زة وج��وازات ال�سف��ر وملف 

اأب��و  �س��دد  باخل��ارج،  املواطن��ني  ع��الج 
ظريف��ة اأن عل��ى اجلمي��ع اأن ي��درك اأن 
اأن تبتع��د ع��ن  ق�ساي��ا املواط��ن يج��ب 
دائ��رة التجاذب��ات ال�سيا�سي��ة، مو�سحا 
اأن مل��ف ج��واز ال�سفر والع��الج باخلارج 
ال يج��وز ا�ستخدامهم��ا يف اإط��ار حال��ة 
االنق�سام، وهي ال تتطلب وقتا زمنيا من 

اأجل اإنهائها.
من جهتها اأكدت حركة اجلهاد االإ�سالمي 
على دعمها حلوارات القاهرة مبا يخدم 
امل�سلح��ة الوطني��ة، وق��ال القي��ادي يف 
احلركة خ�س��ر حبيب:" نح��ن نوؤكد اأن 
هذا الوطن لي�س لف�سيل معني، واأن هذه 
الق�سي��ة ملك لكل �سعبن��ا الفل�سطيني"، 
داعي��ا اإىل �س��رورة جت�سي��د ال�سراك��ة 

ال�سيا�سية لي�سارك اجلميع.
االأح��رار  حرك��ة  طالب��ت  بدوره��ا 
الفل�سطيني��ة ب�س��رورة رف��ع العقوب��ات 
ع��ن قط��اع غزة، وق��ال خال��د اأبو هالل 
االأم��ني العام للحرك��ة:" هذه امل�ساحلة 

هي امللف االأول، واملطلوب رفع العقوبات 
عن غ��زة� واغاث��ة اجلوان��ب االإن�سانية 
واحلياتي��ة واإدخ��ال الوق��ود وحت�س��ني 

الكهرباء والتعليم".
ودع��ا اأبو هالل يف حديث��ه اىل �سرورة 
ب��ني  التواف��ق عل��ى الدم��ج وال�سراك��ة 
موظفي حكومة غ��زة وموظفي حكومة 

رام اهلل.
فل�سط��ني  لتحري��ر  ال�سعبي��ة  اجلبه��ة 
هي االأخ��رى، طالبت ب�س��رورة الوحدة 

والعمل مببداأ ال�سراكة ال�سيا�سية.
 وق��ال ه��اين الثوابت��ة ع�س��و اللجن��ة 
املركزية للجبه��ة:" ل�سان حال اجلميع 
يف ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة يق��ول اإنه ال 
بدي��ل اأمامن��ا اال ال�سراك��ة ال�سيا�سي��ة 
مكوناته��ا  وكل  الوطني��ة  والوح��دة 

ال�سيا�سية واالجتماعية".
ه��ي  الوح��دة  اأن  الثوابت��ة  واأو�س��ح 
الطري��ق الوحي��د اأمامنا نح��و ا�ستعادة 

امل�سروع الوطني الفل�سطيني.

فصائل وطنية تدعو لرفع العقوبات عن غزة 
وتجسيد الشراكة السياسية
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م��كان  كل  يف  الفل�سطين��ي  �سعبن��ا  يوؤم��ن  ل��ن 
مب�ساحلة عرجاء ينق�سها الكثري من املتطلبات، 
كامل��ة  مب�ساحل��ة  حتم��ا  �سيطمئ��ن  اإن��ه  ب��ل 
ومتكامل��ة عل��ى اأ�سا���س ال�سراك��ة ولي���س عل��ى 

اأ�سا�س االإحالل واالإق�ساء.
�سعبن��ا  ينتظره��ا  الت��ي  املتطلب��ات  اأوىل 
الفل�سطين��ي والت��ي يج��ب اأن تتم واقع��ا عمليا 
لفكفك��ة اأزم��ات اأهايل غ��زة؛ ه��و الرتاجع عن 
رئي���س  اتخذه��ا  الت��ي  العقابي��ة  االإج��راءات 
�س��د  عبا���س  حمم��ود  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة 
اأه��ايل قطاع غزة، فلي�س م��ن املنطق اأن نتحدث 
ع��ن م�ساحلة يف ظل ا�ستم��رار هذه االإجراءات 

العقابية!
اأم��ا ق�سي��ة املوظف��ني؛ فق��د بات��ت ته��دد اأم��ن 
كل بي��ت فل�سطين��ي، فاملوظف ال ي�سع��ر باالأمن 
الوظيف��ي وبل اإن��ه ي�سعر باخل��وف على م�سريه 
امل�ستقبلي، واإن الذي يجعل الواحد منا مطمئنًا 
ه��و اأن راع��ي ه��ذه امل�ساحلة هي م�س��ر الكبرية 
الت��ي تعك��ف على تفا�سي��ل التفا�سي��ل من اأجل 
واأد كل خ��الف قد ينت��ج هنا اأو هناك، وبالتايل 
فاإننا نتوق��ع اأال يتم اإق�ساء اأي موظف كان واأن 

يت��م حل مو�س��وع املوظف��ني متام��ا، واأق�سد هنا 
باملوظفني، لي�س موظفي غ��زة املثبتني والعقود 
له��م موظف��ي  اأ�سي��ف  اإنن��ي  ب��ل  منه��م فق��ط، 
غ��زة  يف  املوجودي��ن  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة 
والذي��ن تعر�س��وا للظل��م ومت خ�س��م %30 من 
رواتبهم وبالتايل يجب اأن تعود رواتبهم كاملة 

غري منقو�سة.
اأما حت�س��ني الواقع احلياتي الأه��ايل غزة فهذا 
امل�ساحل��ة  الإجن��اح  اأي�س��ا  ج��دا  مه��م  متطل��ب 
ب�س��كل حقيق��ي وه��ذا االأمر من��وط باحلكومة 
الفل�سطيني��ة برئا�سة د. رامي احلمد اهلل التي 
ت�سلم��ت مهامه��ا ب�سكل ر�سم��ي، وعليه��ا اأن تبداأ 
اإجراءاتها للتخفيف من احل�سار عن غزة حتى 

اإنهاءه متاما طاملا ذهبت االأ�سباب.
هن��اك العدي��د من الق��رارات رمب��ا مت اتخاذها 
يف ظ��روف غ��ري عادية، يج��ب التفك��ري مليا بها 
لكي تنته��ي اآثارها، ومن ه��ذه املو�سوعات قرار 
التقاع��د املبكر، وهنا البد التاأكيد على �سرورة 
عمل ت�سوية عادلة ومن�سفة وغري جمحفة ملن 

مت اإجباره على التقاعد املبكر.
كم��ا يج��ب اأن يك��ون يف �سل��م االأولوي��ات عل��ى 

ج��وازات  ق�سي��ة  وامل�ساحل��ة  احل��وار  طاول��ة 
ال�سف��ر الت��ي يج��ب اأن تنته��ي ويج��ب اأن يت��م 
اإ�سداره��ا لكل فل�سطيني وب�س��كل اعتيادي على 

اعتبارات كثرية يف مقدمتها حق املواطنة.
اأزم��ة الع��الج يف اخل��ارج ووقف��ه كان وم��ازال 
متطلب��ًا �سّكل امل���س به اأزمًة اإن�ساني��ًة على مدار 
�سن��وات، تويف ب�سببها العديد من املر�سى وُحرم 
العديد منهم من الع��الج يف اخلارج، وهذا االأمر 
يج��ب اأن يك��ون عل��ى طاول��ة احل��وار الإنهائ��ه 
متام��ا وبالتايل ال�سماح جلمي��ع املر�سى يف غزة 
بالع��الج يف اخل��ارج وفق القان��ون املعمول به يف 

ال�سلطة الفل�سطينية.
وال نن�س��ى اأن تك��ون م��ن �سمن متطلب��ات اإجناح 
امل�ساحل��ة اإر�سال معامل ال�سلم االأهلي يف ال�سفة 
الغربية وكذلك اأن تنته��ي �سيا�سة االعتقاالت 
ال�سيا�سية عل��ى خلفية العم��ل ال�سيا�سي، حيث 
اأن ه��ذا االأم��ر مرفو�س جمل��ة وتف�سيال يف اأي 

مكان على قاعدة اأن املبادئ ال تتجّزاأ.
اأما اإمتام امل�ساحلة املجتمعية بني عوائل �سعبنا 
الفل�سطين��ي ال�ساب��ر، فاإنه��ا متطل��ب مه��م جدا 
وينبغ��ي تنفي��ذه من اأج��ل اإر�ساء مع��امل ال�سلم 

املجتمع��ي بني النا�س وبالت��ايل حماية الدماء، 
فه��ذه العوائل �سرت على م��دار �سنوات طويلة 
م��ن االآالم واالأوج��اع واجلراحات وهي بحاجة 
عذاباته��ا  وينه��ي  جراحه��ا  ي�سم��د  م��ن  اإىل 

واأوجاعها.
اإن �سعبنا الفل�سطيني يتطلع اأي�سا اإىل املطالبة 
احلقيقي��ة ب�س��رورة ت�سكي��ل حكوم��ة وح��دة 
�سعبن��ا  اأبن��اء  جلمي��ع  مظل��ة  تك��ون  وطني��ة 
الفل�سطين��ي يف كل م��كان ب��دون متيي��ز وب��دون 
��ز، بحيث تكون حا�سن��ة للجميع وال يكون  حتيُّ

هناك تفرقة بني �سفة وغزة و�ستات.
�سكلن��ا اأم��ل اأن تت��م ه��ذه امل�ساحل��ة واأن ينتهي 
االنق�س��ام البغي���س قريب��ا ب��اإذن اهلل اإىل غ��ري 
رجعة، ال نريد اأن تعود �سنوات االنق�سام علينا، 
الأن��ه رج�س م��ن عم��ل ال�سيط��ان، ومرفو�س اأن 
يكون ه��ذا االنق�س��ام حالة طبيعية ب��ني اأبناء 
يقدم��ون  الذي��ن  البط��ل  الفل�سطين��ي  �سعبن��ا 
م��ن  والتحري��ر  اخلال���س  �سبي��ل  يف  دمائه��م 
االحت��الل ال��ذي ال يتوقف ع��ن �سف��ك الدماء 
وتكري���س العذاب��ات وتعمي��ق اجلراحات، فعال 

لقد اآن وقت الوحدة.

10 متطلبات إلنجاح المصالحة الفلسطينية
التحري��ر/  مدي��ر  كت��ب   – ال��راأي   – غ��زة 

اإ�سماعيل الثوابتة:
ال �س��ك اأن �سعبن��ا الفل�سطين��ي يف كل م��كان 
امل�سري��ة  العا�سم��ة  اإىل  �ساخ�س��ة  عيون��ه 
امل�ساحل��ة  واإمت��ام  اإجن��از  ينتظ��ر  القاه��رة 

الفل�سطيني��ة واإنه��اء حال��ة االنق�س��ام الت��ي 
ا�ستم��رت عل��ى م��دار اأك��ر م��ن 10 �سن��وات 
متوا�سلة. جمهورية م�سر العربية وكعادتها 
فق��د كان لها ال��دور االأكر واالأب��رز يف متهيد 
االأج��واء نحو اإمت��ام امل�ساحل��ة الفل�سطينية 

واإنه��اء االنق�سام، وقامت م�سك��ورة باحت�سان 
�سجّله��ا  اإىل  ت�س��اف  خط��وة  يف  امل�ساحل��ة 
االإيجاب��ي ودوره��ا الكبري امل�ستم��ر على مدار 
�سن��وات طويلة مل تنقط��ع يف خدمة الق�سية 

الفل�سطينية.
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غزة- خا�س الراأي
حال��ة من الر�س��ا الع��ام ممزوجة 
بالرتقب واحل��ذر ال�سديد يعي�سها 
قط��اع  يف  احلكوم��ة  موظف��و 
غ��زة بالتزام��ن م��ع اإع��الن اتفاق 
الت��ي  الفل�سطيني��ة  امل�ساحل��ة 
تن��ذر بطّي �سفح��ة االنق�سام التي 
ا�ستم��رت مفتوحة عل��ى مدار 11 

عامًا.
م��ن  االآالف  ع�س��رات  ويتاأم��ل 
املوظفني بح��ل م�سكلتهم بتثبيتهم 
عل��ى  ملفه��م،  واإنه��اء  وت�سكينه��م 
اعتب��ار اأنهم عا�سوا �سنوات طويلة 
من العمل وتقدمي اخلدمة لل�سعب 
ال��وزارات  كل  يف  الفل�سطين��ي 
واملوؤ�س�سات احلكومي��ة، وعملوا يف 
ظ��روف قا�سية ومبكافئ��ات مالية 

ورواتب ناق�سة.
ع��ن  االإع��الن  م��ع  وبالتزام��ن 
اتف��اق امل�ساحل��ة الفل�سطينية من 
العا�سم��ة امل�سري��ة؛ كي��ف ينظ��ر 
املوظف��ون احلكوميون يف غزة اإىل 

الظروف امل�ستقبلية.

المصالحة استحقاق
مدي��رة االعالم ب�سلط��ة االأرا�سي 
اآم��ال �سم��ايل تق��ول: "امل�ساحل��ة 

واإنه��اء  اإمتام��ه  يج��ب  ا�ستحق��اق 
كاف��ة اخلالف��ات والق�ساي��ا الت��ي 
كان��ت تق��ف حائ��ال دون امتامه��ا، 
وانه��اء ع�س��ر �سن��وات عج��اف من 
االنق�سام واآث��اره، متاأملَة اأن تكون 
كب��رية  حت��ول  نقط��ة  امل�ساحل��ة 
الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  تاري��خ  يف 
بتوحيد �سقي الوطن واخلروج من 

نفق االنق�سام املظلم".
م��ع  حدي��ث  يف  �سم��ايل  وتتمن��ى 
الق��رارات  تك��ون  اأن  "ال��راأي" 
والتفاهمات التي مت التو�سل اليها 
ل�سالح املواطن، واأن تكون حكومة 
احلم��د هلل على قدر من امل�سوؤولية 
املوظ��ف  يك��ون  ال  واأن  والوع��ي 
لتجاذب��ات  �سحي��ة  م�ستقب��ال 
حزبي��ة اأو اق�س��اء �سيا�س��ي وهذا 
�سمان��ات  هن��اك  يك��ون  اأن  يج��ب 
قوي��ة حلف��ظ اال�ستق��رار واالأمن 

الوظيفي.

القادم أجمل
النق��ل  وزارة  يف  املوظف��ة  اأم��ا 
واملوا�س��الت هب��ة �س��ادق فتقول: 
لل�سع��ب  اأب��ارك  اأن  اأود  بداي��ة 
الفل�سطين��ي ه��ذا االتف��اق واإنهاء 
االنق�سام ووحدة الوطن، ومتيقنة 

اأن الق��ادم اأجم��ل ب��اإذن اهلل طاملا 
توفرت النية ال�سادقة".

وبين��ت يف حديثها ل� "ال��راأي" اأنها 
تث��ق يف حكوم��ة د. رام��ي احلم��د 
اهلل والتي �ستعمل على راأب ال�سدع 
�س��كان قط��اع غ��زة،  اأنه��ك  ال��ذي 
و�ستعم��ل جاهدة على اإنهاء معاناة 
موظفي غزة ب�س��كل ي�سمن االأمان 
وال�سم��ان االجتماع��ي  الوظيف��ي 

لهم.
�س��الح ال�س��ادي املوظ��ف يف وزارة 
االقت�ساد يقول نتمنى من حكومة 
رام��ي احلمد هلل اإن�س��اف املوظفني 
ال�سلط��ة،  موظف��ي  م��ع  ودجمه��م 
موؤك��دًا اأن ه��ذا االأمر يت��م احلكم 
عليه من خالل �سرعة االجراءات 

وخا�سة مو�سوع الرواتب.
م��ا  اإذا  "ال��راأي"  لوكال��ة  وق��ال 
�سري��ع  ب�س��كل  �سلف��ة  �سرف��ت 
للموظفني ب�س��كل عام فرمبا يكون 
لك��ن  و  امل�سداقي��ة،  بداي��ة  ه��ذا 
كالم بدون اثبات، يعطي موؤ�سرات 
للمرواغ��ة، و نتمنى ان نرى افعااًل 

ال اقوال".

اتفاق يرضي الجميع
املوظ��ف يف وزارة االع��الم حممود 

الف��را يق��ول: "امل�ساحل��ة قادم��ة 
باخت��الف  امل��رة  ه��ذه  و�سُتنج��ز 
كاف��ة  و�ستنف��ذ  املا�سي��ة،  امل��رات 
بتواف��ق  وتفاهماته��ا  تفا�سيله��ا 
بني حما���س وفتح ب��اإرادة م�سرية 
وق��رار ر�سمي من اعل��ى امل�ستويات 
لتحقيقه��ا بع��د موافق��ة امريكية 
اقليمي��ة  ومتغ��ريات  ا�سرائيلي��ة 

ومتطلبات �سيا�سية قادمة".
وي�سي��ف لوكال��ة "ال��راأي" اأتوقع 
اتفاق �سامل ير�سي كافة املوظفني 
مع خ�سوع ملفاته��م جميعا للجنة 
اإداري��ة وقانونية تعم��ل ح�سب ما 
مت طرح��ه يف الورقة ال�سوي�سرية 
الرت��ب  بغربل��ة  تهت��م  والت��ي 
واملنا�س��ب العلي��ا والتي ال ت�ستحق 
وخ�س��وع البقية ح�س��ب ال�سهادات 
والتخ�س���س  اخل��رة  و�سن��وات 

ا�سافة اىل �سن التقاعد".

انقسام بغيض
االت�س��االت  وزارة  يف  املوظ��ف 
حمم��د  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
النزيل يق��ول اب��ارك ل�سعبنا هذا 
االجن��از الكب��ري املتمث��ل باالتفاق 
العالق��ة  الق�ساي��ا  كاف��ة  عل��ى 
امل�ساحل��ة  تنفي��ذ  اعاق��ت  الت��ي 

االنق�س��ام  وانه��اء  الفل�سطيني��ة 
البغي�س.

حديث��ه  خ��الل  الن��زيل  ودع��ا 
ل�"الراأي" حكومة الوفاق الوطني 
اىل حتم��ل م�سوؤولياته��ا يف قط��اع 
مهامه��ا  بتنفي��ذ  واملبا�س��رة  غ��زة 
خا�س��ة ان كل العقبات ازيحت من 
اأمامه��ا، معرب��ًا ع��ن اآمل��ه يف جناح 
واإجن��از  مهمه��ا  بت��ويل  احلكوم��ة 
ملف املوظفني ال��ذي اعاق تطبيق 

امل�ساحلة ل�سنوات.
واأعلنت حركة املقاومة االإ�سالمية 
�سبتم��ر  من�س��ف  يف  "حما���س" 
اجلاري حل اللجنة االإدارية التي 
املوؤ�س�س��ات  الإدارة  بغ��زة  �سّكلته��ا 
للجه��ود  "ا�ستجاب��ة  احلكومي��ة، 
امل�سرية لتحقيق امل�ساحلة واإنهاء 

االنق�سام.
ودعت يف بيان له��ا اآنذاك حكومة 
الوف��اق للق��دوم للقط��اع "ملمار�سة 
مهامه��ا والقي��ام بواجباته��ا فوًرا، 
غ��زة  اإىل  رئي�سه��ا  و�س��ل  والت��ي 
برفقة ال��وزراء وت�سلموا وزاراتهم 
و�س��ط اأج��واء اإيجابي��ة، اأعقبه��ا 
يف  عق��دت  ع��دة  اجتماع��ات 
القاه��رة وتو�س��ل فيه��ا الطرف��ان 

لوثيقة اتفاق بينهم.

موظفو غزة .. بين الرضا والترقب والحذر الشديد
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

دي��ر اأبو �سالمة تق��ع اىل ال�سمال ال�سرقي من مدينة 
الرمل��ة وعل��ى بع��د 9 كيلوم��رتات منه��ا بينم��ا تقوم 
مدين��ة اللد اىل الغرب منها وعلى بعد 5 كيلو مرتات 
يف منطقة منب�سط��ة من ال�سهل ال�ساحلي الفل�سطيني 
االأو�س��ط ب��ني قري��ة جم��زو واحلديثة وم��ن القرى 
الت��ي جتاورها خربتي زكريا والقبية، ترتفع اأرا�سي 

القرية 175 مرتا عن �سطح البحر.
القري��ة  ت�سمي��ة  تع��ود   : وت�سميته��ا   : تاريخه��ا 
املوج��ود  �سالم��ة  اأب��و  ال�سي��خ  مق��ام  الغال��ب اىل  يف 
القري��ة فيمك��ن  تاري��خ  اأم��ا   ، ال�سرق��ي  يف مدخله��ا 
اعادت��ه اىل ماقب��ل الروم��ان حيث وج��د يف القرية 
كتاب��ات يوناني��ة مم��ا ي�س��ري ان الهلن�ستيني م��روا بها 
وا�ستوطنوه��ا ، كما ت�سري القبور املنحوتة يف ال�سخر 
الت��ي وجدت يف موقعها اىل الفرتة الرومانية . نقول 
ان القري��ة عا�ست الف��رتات التاريخية املختلة حتى 
ع��ام 1920 م عندم��ا احتل��ت بريطاني��ا القرية كما 
�سائر فل�سطني مبا عرف باتفاقية �سان رميو الكريهة 
اأو م��ا ع��رف باالنت��داب ، ويف ع��ام 1948م �سقط��ت 
القري��ة بي��د ال�سهاين��ة يف بداي��ة احل��رب العربية 

ال�سهيونية االأوىل والتي عرفت بحرب النكبة ، وقد 
مار���س ال�سهاين��ة التطه��ري العرقي الكام��ل فيها ومل 
يبق منه��ا اال جدران مهدمة وقد ا�ستخدم ال�سهاينة 
احجارها القدمية يف بناء برج املراقبة الذي اأقاموه 
عل��ى اأر�سها . بقي يف القرية اأ�سجار اخلروب وال�سرو 

وال�سنوب��ر والت��ني . ويج��در بالذك��ر اأن يف منطق��ة 
اخلليل قرية ت�سم��ى خربة �سالمة ووادي عبيد ويف 

�سوريا بلدة ت�سمى جاين �سالمة .
�سكانه��ا : كان ع��دد �س��كان القري��ة يف ع��ام 1948م 

اأكر من 60 ن�سمة بقليل .

قرية دير أبو سالمة 
المهجرة قضاء الرملة

غزة-الراأي- هنادي كر�سوع :
اإدارة  الق�سائي��ة  ال�سرط��ة  اإدارة   
مال�سق��ة للق�س��اء �س��واء كان مدني��ًا اأو 
�سرعي��ًا اأو نيابة عام��ة ونيابة جزئية، 
باملحاك��م  تربطه��ا  الت��ي  والعالق��ة 
حي��ث   ، تكاملي��ة  عالق��ة  والنياب��ات 
تتع��دد امله��ام املوكل��ة اإليه��ا بالرغم من 

قلة االإمكانيات الب�سرية واملادية.
ومه��ام ال�سرط��ة الق�سائي��ة تتمث��ل يف 
تنفي��ذ جمي��ع االأح��كام ال�س��ادرة م��ن 
املحاك��م املدنية وال�سرعي��ة ، ومنها اأمر 
اإخ��الء ماأج��ور اأو حج��ز عل��ى عق��ار اأو 
النظامي��ة  للمحاك��م  بالن�سب��ة  غريه��ا 
اأو  طف��ل  م�ساه��دة  اأو  �س��م  حك��م  اأو   ،
م��ن  وغريه��ا  ومالب���س  م�سروح��ات 

االأحكام بالن�سبة للمحاكم ال�سرعية.
يف  واالأم��ن  العملي��ات  مدي��ر  واأك��د 
ال�سرطة الق�سائي��ة الرائد ن�سال حمد 
يف حديث��ه برنام��ج ال�سرط��ة والنا���س 
اأن  الفل�سطيني��ة  ال��راأي  اإذاع��ة  ع��ر 
م��ن  مهم��ة  اإدارة  الق�سائي��ة  ال�سرط��ة 
وه��ي  الفل�سطيني��ة  ال�سرط��ة  اإدارات 
خدماتي��ة للمواطنني وال�سق االآخر هي 

تنفيذ القوانني .
واأ�س��ار اأن��ه مت ان�سائه��ا مبوج��ب ق��رار 
 2005 لع��ام   99 رق��م  وزراء  جمل���س 
وبقي القرار معلق��ًا التفعيل اىل اأن قرر 
الوزير ال�سهيد �سعيد �سيام تفعيله بعام 

.  2007
وب��ني اأن ال�سرط��ة الق�سائي��ة ملت�سقة 
والنياب��ة  وامل��دين  ال�سرع��ي  بالق�س��اء 
بالق�س��اء  متعل��ق  ه��و  م��ا  وكل  العام��ة 
ال�سرط��ة الق�سائي��ة تعم��ل م��ن خالله 

ومال�سقة له متاما مثل االأمن احلرا�سات 
التنفيذ . 

ون��وه اأن ال�سرط��ة الق�سائي��ة مرتبطة 
اإداريا بالق�ساء جميع االأوامر ال�سادرة 
م��ن املحاكم النظامية �سواء كانت حجز 
والغرام��ة  بالذم��ة  حب���س  اغ��الق  اأو 
ال�سرط��ة  وامل��دين  اجلزائ��ي  بال�سق��ني 

الق�سائية تقوم بتنفيذها .
وتابع اأن من مهامها متابعة مهام الق�ساء 
م�ساه��دة  الزوج��ات  نفق��ات  ال�سرع��ي 
املالب���س  م�سروح��ات  االأطف��ال  و�س��م 

وه��ي اأ�سع��ب م��ن تنفي��ذ مه��ام املحاكم 
النظامية. 

وكذا من مهامها تنفيذ االأوامر ال�سادرة 
وتبلي��غ  النياب��ات  ع��ن  واملخت�س��ة 

البالغات لالأ�سخا�س اأو املحامني 
احلب���س  اأوام��ر  واأر�سف��ة  ومتابع��ة 
ال�سادرة ع��ن اجلهات املخت�سة واح�سار 
وتاأم��ني املوقوف��ني من مراك��ز االإ�سالح، 
وعر�سهم على املحاكم املخت�سة وتاأمني 

املرافق الق�سائية والق�ساة اأنف�سهم.
وق��ال حم��د :" اإن م��ن اأق�س��ام ال�سرطة 

الق�سائي��ة ق�س��م التبلي��غ وعلي��ه يق��ع 
الع��بء االأعظ��م يق��وم با�ست��الم جميع 
اأن��واع التباليغ من جمي��ع املحاكم �سواء 
كانت اأوام��ر حب�س تبلي��غ موعد جل�سة 
غرام��ة اخطار ع��ديل ، يت��م اح�سارها 
من جميع املحاك��م يقوم الق�سم املركزي 
بفرز هذه التباليغ كل على حدة وح�سب 
الكرتوني��ا  ار�سفته��ا  ويت��م  املحافظ��ة 
وم��ن ث��م ع��ن طري��ق املرا�س��ل توزيعها 

للمحافظة �ساحبة االخت�سا�س" .
واأكد حمد اأن ال�سرطة الق�سائية ي�سلها 

يوميًا 40 األف ب��الغ وهذا ي�سبب �سغط 
يف العم��ل حي��ث قل��ة ال��كادر العامل يف 

ال�سرطة الق�سائية وقلة االإمكانيات .
وهناك ق�سم الرتاحي��ل ومهمته بتاأمني 
املوقوف��ني بق�س��م ال�سج��ون املركزي��ة ، 
املوقف��ني يف �سج��ن ان�س��ار الكتيبة واأبو 
عبيدة والو�سطى وخ��ان يون�س ، وعادة 
ما تق��وم اق�س��ام اجلزاء بطل��ب اح�سار 
ويت��م  للمحكم��ة  لعر�سه��م  املوقوف��ني 
ار�س��ال االأ�سم��اء بالك�سوف��ات وحتدي��د 

مكان تواجده يف اأي �سجن .
واأو�سح الرائد حمد اأن هناك خلط بني 
موظ��ف الق�س��اء وب��ني �سرط��ي الق�ساء 
مبينا اأن املواطن يق��وم املواطن بتقدمي 
�سكوى يتم ايداعها يف املحكمة املخت�سة 
ويت��م و�س��ع عن��وان للم�ستدع��ى �س��ده 
ومن ث��م يتم حتديد جل�س��ه له من قبل 

الق�ساء.
وا�ستكم��ل يت��م بع��د ذل��ك يت��م ار�س��ال 
مذكرات البالغات اىل موظف ال�سرطة 
الق�سائي��ة بعد ار�سفتها طرفهم ومن ثم 
نق��وم مبكت��ب التبليغات باإر�س��ال البالغ 
وع��ادة م��ا يكون اخلل��ل يف ك��م الق�سايا 
الت��ي ت��رد للمحاك��م وبالت��ايل يح��دث 

التاأخري من االإجراءات. 
وعن اأوامر املنع م��ن ال�سفر فاإجراءاتها 
تتمث��ل يف اأن املواط��ن يق��وم بطل��ب م��ن 
املحكم��ة مبن��ع مواط��ن اخر م��ن ال�سفر 
خلالف بينهم��ا ويقوم القا�س��ي باإ�سدار 
حكم باملن��ع من ال�سفر وت�س��ل ك�سوفات 
خماطب��ة  ويت��م  الق�سائي��ة  لل�سرط��ة 
�سرطة املعاب��ر وتزوي��ده باال�سم ورقم 

الق�سية .

مدير عمليات القضائية

الرائد حمد : يصلنا يوميًا 40 ألف بالغًا مما يشكل عبئًا في التنفيذ
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غزة- الراأي
العام��ة واالإع��الم  للعالق��ات  العام��ة  االإدارة  تعم��ل 
املركزي��ة يف وزارة الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي، على 
ن�س��ر روؤية الوزارة ور�سالته��ا ال�سامية من خالل اإبراز 
اإجن��ازات اأجهزته��ا واإداراتها يف حف��ظ االأمن وب�سط 
�سي��ادة القان��ون، باالإ�ساف��ة لدوره��ا الرئي�سي يف مد 
ج�س��ور التوا�سل والتعاون مع املوؤ�س�سات املختلفة على 

ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.
كم��ا تعم��ل العالق��ات العام��ة يف ال��وزارة عل��ى اإبقاء 
ال�س��ورة احل�سنة لل��وزارة واأجهزته��ا يف ذهن املواطن 
من خالل تنفيذ حمالت توعوية وتوا�سلية مع جميع 

�سرائح املجتمع، ال �سيما املوؤثرة يف الراأي العام.

تقليص الفجوة
ويف ه��ذا ال�س��دد، اأكد العميد ع��ادل حامد مدير عام 
االإدارة العام��ة للعالق��ات العامة واالإع��الم املركزية 
بوزارة الداخلية واالأمن الوطني اأن العالقات العامة 
يف الوزارة تهدف للو�سول للجمهور عر ا�ستثمار كافة 
الو�سائ��ل املتاح��ة الإب��راز دور الداخلي��ة يف خدم��ة 

املجتمع وحتقيق حالة االأمن واال�ستقرار.
وق��ال العميد حام��د يف حدي��ث ل�"موق��ع الداخلية" 
: "تتوا�س��ل العالق��ات العام��ة يف وزارة الداخلية مع 
جمي��ع �سرائ��ح املجتم��ع ب��دون ا�ستثناء به��دف اإبراز 
دور ال��وزارة وت�سليط ال�سوء على اإجن��ازات اأجهزتها 
االأمني��ة واإداراته��ا ولتقلي���س الفج��وة ب��ني ال��وزارة 

واجلمهور".
ت  واأ�س��ار اإىل اأن العالق��ات العام��ة يف الداخلي��ة نفَذّ
خ��الل الف��رتة ال�سابق��ة �سل�سل��ة فعالي��ات وم�ساري��ع 
مهم��ة �سملت تنظيم جوالت ميداني��ة لتفعيل للنخب 
والكت��اب وال�سحفي��ون وق��ادة الف�سائ��ل والن�سط��اء 
ال��وزارة  واإدارات  اأجه��زة  داخ��ل  االأعم��ال  ورج��ال 

لالط��الع عن قرب على اإجنازاته��ا ومهامها، م�ستطردًا 
اإيجاب��ي انعك���س على  "كان له��ذه اجل��والت م��ردود 

الفئات امل�ساركة يف اجلوالت.
الداخلي��ة  يف  العام��ة  العالق��ات  "تق��وم  واأ�س��اف 
بالتوا�س��ل مع كافة موؤ�س�سات املجتمع ولدينا عالقات 
وطي��دة معها جميع��ًا"، الفت��ًا اإىل اأن اإدارت��ه ُت�سارك 
اآخ��ر  املنا�سب��ات وت�سعه��ا يف  املوؤ�س�س��ات كاف��ة  تل��ك 
امل�ستج��دات حول اإجن��ازات ومهام ال��وزارة واأجهزتها 

االأمنية واإداراتها املختلفة.
وتاب��ع "نعم��ل ب�ست��ى الط��رق عل��ى االرتق��اء بعم��ل 
العالق��ات العامة يف الداخلية به��دف الو�سول الأكر 
فئ��ة من اجلمهور ب��كل �سرائحه، وليك��ون اجلمهور يف 
�س��ورة اجلهود الكبرية التي تبذلها الوزارة واأجهزتها 
كاف��ة يف �سبيل احلفاظ على االأم��ن وال�سلم املجتمعي 

واإر�ساء �سيادة القانون".
وم�س��ى يق��ول "نوؤم��ن اأن عملن��ا يف العالق��ات العام��ة 
�سامي��ة  ر�سال��ة  ه��و  الداخلي��ة  وزارة  يف  واالإع��الم 
للمحافظ��ة على العالق��ات االإن�سانية مع اأبناء �سعبنا 
ولتذلي��ل ال�سعاب واحلواجز والتخفيف عنهم يف ظل 

احل�سار والظروف االقت�سادية ال�سعبة".

الصورة الذهنية
ب��دوره، ق��ال الرائد عل��ي النابل�سية مدي��ر العالقات 
العام��ة يف ال��وزارة اإن عم��ل اإدارة العالق��ات العام��ة 
ب��وزارة الداخلي��ة ُيرك��ز على ثالث م�ستوي��ات ي�سمل 
امل�ست��وى االأول املجتم��ع املحل��ي فيم��ا ُيرك��ز امل�ستوى 
الث��اين عل��ى املجتم��ع الداخلي لل��وزارة، اأم��ا امل�ستوى 

الثالث في�ستهدف املجتمع اخلارجي "الدويل".
واأو�س��ح النابل�سية يف حديث��ه ل�"موقع الداخلية" اأن 
"اأعداد الذين ا�ستهدفتهم فعاليات واأن�سطة العالقات 
 2017 العام��ة ب��وزارة الداخلي��ة من��ذ مطل��ع ع��ام 

اجل��اري زاد ع��ن 25 األ��ف مواطن من ع��دة �سرائح يف 
قطاع غزة".

واأ�ساف "نعم��ل يف املجتمع املحلي عل��ى اإي�سال ر�سالة 
ال��وزارة وتطوي��ر وحت�س��ني ال�س��ورة الذهني��ة ل��دى 
املواطنني حول الداخلية واأجهزتها االأمنية، يف حني 
ُنرك��ز يف املجتمع الداخلي على التن�سيق بني االأجهزة 
ملنت�سب��ي  اخلدم��ات  وتق��دمي  واملحافظ��ات  االأمني��ة 
ال��وزارة والتوا�س��ل م��ع اأركانه��ا، ف�س��اًل ع��ن م�ساركة 
منت�سبي الوزارة يف منا�سباتهم االجتماعية املختلفة، 
وذل��ك من خ��الل وح��دات وطواقم العالق��ات العامة 

املوجودة يف جميع اأجهزة الداخلية واإداراتها.
واأ�س��ار اإىل اأن العالق��ات العام��ة ب��وزارة الداخلي��ة 
تتوا�س��ل م��ع اجلمه��ور ب�سكل ع��ام يف قط��اع غزة من 

خالل عدة اأن�سطة دورية ومو�سمية.
وتاب��ع : "نتوا�س��ل م��ع اجلمه��ور م��ن خ��الل خدم��ة 
لل��وزارة  املج��اين  الرق��م  ع��ر  اال�ستعالم��ات 
1800131313 كما ُننظم حمالت وفعاليات اأخرى 
منه��ا خدمة الدع��م النف�سي لط��الب الثانوية العامة 
امل�سافري��ن  وا�ستقب��ال  احلج��اج  وا�ستقب��ال  تودي��ع 

العالقني عر معر رفح الري".

النخب المجتمعية
وذك��ر النابل�سي��ة اأن العالق��ات العام��ة يف الداخلية 
واملحلل��ني  ك�"الكت��اب  املجتمعي��ة  النخ��ب  ت�سته��دف 
وقادة الف�سائل وروؤ�ساء اجلامعات والكليات واملعاهد، 
وال�سب��اب واحلقوقي��ني، وممثل��ي املوؤ�س�س��ات الدولية 
ورج��ال االأعم��ال والقطاع االقت�س��ادي وغريهم" من 
خ��الل تنفيذ عدة اأن�سطة وفعالي��ات ت�سمل اجلوالت 
امليداني��ة واللق��اءات املفتوح��ة مع قي��ادة الداخلية 

واللقاءات اخلا�سة مع االأجهزة االأمنية.
ون��وه اإىل اأن العالق��ات العام��ة عق��دت ع��دة لقاءات 

تخ�س�سية للنخب املجتمعية، كما نظمت �ست جوالت 
ميداني��ة للنخ��ب عل��ى االأجه��زة االأمني��ة واالإدارات 
املركزي��ة يف الوزارة للتع��رف عن قرب على عمل تلك 
االأجه��زة ودوره��ا يف حتقي��ق االأم��ن واال�ستق��رار يف 

قطاع غزة.
واأ�س��ار النابل�سي��ة اإىل االأث��ر االإيجاب��ي الكبري الذي 
حققته تلك الزيارات يف نفو�س ال�سخ�سيات والنخب، 
والذي انعك�س على مالحظاتهم االإيجابية واإ�سادتهم 

بجهود الوزارة واأجهزتها التي تعمل مبهنية عالية.
وفيم��ا يتعل��ق ب��دور املوؤ�س�س��ات املختلف��ة يف املجتم��ع 
والعالق��ة الت��ي ترب��ط الداخلي��ة معها، ق��ال الرائد 
النابل�سي��ة: "لدينا عالقات وا�سع��ة وتعاون كبري مع 
موؤ�س�سات املجتمع املدين ووقعنا اتفاقيات مع عدد من 
تلك املوؤ�س�سات، على طريق حت�سني اخلدمات وتطوير 

االأداء داخل الوزارة مبا يخدم اجلمهور.

حمالت توعوية
وبخ�سو���س احلمالت التي ت�سعى العالق��ات العامة يف 
وزارة الداخلي��ة الإطالقها خالل الفرتة املقبلة، ك�سف 
النابل�سي��ة النق��اب ع��ن ا�ستعداده��م الإط��الق حمل��ة 
توعوية وبرنامج م�سرتك مع االأجهزة االأمنية لتثقيف 
طلب��ة اجلامع��ات والكلي��ات يف قطاع غ��زة يف اجلوانب 
االأمنية واجلنائية. اإىل ذل��ك، لفت الرائد النابل�سية 
اإىل اأن العالق��ات العامة املركزي��ة يف الداخلية تعمل 
على ترتي��ب وتنفيذ الفعاليات بالتعاون والتن�سيق مع 
دوائر العالقات العامة يف االأجهزة االأمنية واالإدارات 
ب��وزارة  العام��ة  العالق��ات  اإدارة  وتطم��ح  املختلف��ة. 
الداخلي��ة يف ا�ستكم��ال م�س��رية التوا�سل م��ع اجلمهور 
اإىل اأن ت�سم��ل اأو�س��ع �سرائح ممكن��ة يف املجتمع لُتقدم 
له��م ال�س��ورة ال�سحيح��ة والوا�سح��ة لعم��ل ال��وزارة 

واأجهزتها االأمنية واإداراتها املختلفة.

العالقات العامة بالداخلية .. 
مٌد لجسور التواصل وتدعيٌم للصورة الذهنية
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صور لجني ثمار البلح في قرية الزوايدة وسط قطاع غزة / تصوير: عطية درويش



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

اإلثنين 26 محرم  1439هـ /16 أكتوبر - تشرين أول  2017م
Monday - 16 October 2017

صور

09

غزة- الراأي
ت�سهد االأ�سهر االأخرية من كل عام اإحياًء للرتاث 
ال�سعب��ي ال��ذي ين��م ع��ن العالق��ة الوجداني��ة 

التي ترب��ط الفل�سطين��ي باأر�س��ه، والتي تتخلد 
با�ستم��رار تثبت جذور �سج��رة الزيتون املباركة 
عل��ى اأرا�س��ي وطنن��ا احلبيب. فم��ن و�سط كروم 

اأ�سج��ار الزيتون يف قطاع غزة، تتعاىل االأ�سوات 
احلما�سي��ة واالأغ��اين الوطني��ة، يف ظ��ل اأجواء 
م��ن الفرح، فه��و مو�سم رزق لعدد كب��ري من االأ�سر 

الفل�سطينية. ولنجعل امل�سهد حا�سرًا نرتككم مع 
عدد من ال�سور الت��ي التقطتها كامريا الداخلية 

من كروم اأ�سجار الزيتون يف قطاع غزة.

صور قطف الزيتون.. موسم للرزق وإحياء للتراث الشعبي
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ي�ستمر م�سل�سل الر�سا�سات واالأعرية 
الناري��ة الطائ�س��ة يف �سرق��ة اأرواح 
ب�سب��ب  توق��ف،  دون  ال�سحاي��ا 
اإهم��ال الكثري م��ن االأ�سخا�س الذين 
يحاول��ون التعب��ري ع��ن �سعادتهم يف 
ح�س��اب  عل��ى  واملنا�سب��ات  االأف��راح 

غريهم من االأبرياء.
الطائ���س  الر�سا���س  يقت�س��ر  وال 
يف املنا�سب��ات فق��ط، حي��ث جت��د اأن 
البع�س وخ��الل حماولته��م تنظيف 
يقوم��ون  به��م،  اخلا���س  ال�س��الح 
بتنظيفه يف وجود الزوجة واالأبناء 
واالأهل، االأمر الذي ي�ساعف اأعداد 

ال�سحايا الذين ال ذنب لهم .
ويف 11 م��ن �سهر يولي��و املا�سي، لقي 
ال�س��اب حممد اأبو زاه��ر )24 عامًا( 
م�سرعه نتيج��ة اإ�سابته بطلق ناري 
طائ�س مبخي��م جباليا �سم��ال قطاع 

غزة.
املا�س��ي  �سبتم��ر  م��ن   18 ويف 
اأي�س��ا، لقي��ت املواطن��ة رن��دة قديح 
ر�سا�سة  اإثر  م�سرعه��ا،  "21"عاما، 
ع��ن  زوجه��ا  �س��الح  م��ن  خرج��ت 
طري��ق اخلط��اأ العب��ث ب�سالح��ه، يف 
بل��دة عب�س��ان الكبرية �س��رق مدينة 

خانيون�س جنوب قطاع غزة.
العي��ارات  م�سل�س��ل  يتوق��ف  مل 
حي��ث  احل��د،  ه��ذا  اإىل  الطائ�س��ة 
باالأم���س لقي��ت املواطن��ة �سابري��ن 
ع��ام   "24" �سعب��ان  اأب��و  رم��زي 
ال�سي��خ  �س��كان  م��ن  م�سرعه��ا، وه��ي 
ر�س��وان ب�سبب طلق ن��اري يف الراأ�س 

م��ن م�س��در جمه��ول، حينم��ا كان��ت 
مت�س��ي يف �سارع النفق برفقة زوجها، 
يف ح��ني كان على مقربة منهما حفل 

زفاف.
ولل�سغ��ار ن�سيب اأي�سا م��ن الر�سا�س 
الطائ���س، فف��ي ع��ام 2013 وخالل 
يو�س��ف  الطف��ل  كان  رم�س��ان،  �سه��ر 
دروي���س اب��ن الثالث��ة اأع��وام يله��و 
اأبن��اء  برفق��ة  منزل��ه  حديق��ة  يف 
عم��ه يف خمي��م الن�س��ريات، وفج��اأة 
الطف��ل  �سق��ط  اإن��ذار  �ساب��ق  ودون 
مغ�سي��ا علي��ه، وتب��ني فيم��ا بع��د اأن 
ر�سا�س��ة عمياء قد �سقطت من اأعلى 
واخرتقت راأ�س��ه واأ�سابت جمجمته 

ال�سغرية بكل مبا�سر.
وتق��ول والدت��ه اأم يو�س��ف:" اأ�سرع 
زوجي بحمل��ه اإىل م�ست�سفى �سهداء 
االأق�س��ى، وم��ن ث��م مت حتويل��ه اإىل 
غ��زة  مبدين��ة  ال�سف��اء  م�ست�سف��ى 
ب�سب��ب خطورة حالت��ه، ولكنه تويف 
بع��د وق��ت ق�س��ري الأن اإ�سابته كانت 

خطرة ومبا�سرة".
وتنا�س��د ب�س��رورة معاقب��ة مطلق��ي 
االأف��راح  يف  الناري��ة  االأع��رية 
حي��اة  عل��ى  حر�س��ا  واملنا�سب��ات، 
و�سالم��ة املواطن��ني الذي��ن يدفعون 

اأرواحهم ثمن ا�ستهتار الكثريين.
وو�سلت العي��ارات النارية الطائ�سة 
 21 يف  حي��ث  املن��ازل،  اأ�سط��ح  اإىل 
يولي��و 2017، تويف ال�س��اب �سبحي 
منطق��ة  م��ن  الثالثين��ي،  ج��الل 
الزيت��ون �س��رق غ��زة، اإث��ر اإ�سابت��ه 
بعي��ار ن��اري طائ�س وه��و جال�س بني 

اأفراد اأ�سرته على �سطح منزلهم.

تباهي واستعراض 
للقوة

ويقول االخ�سائي النف�سي والرتبوي 
الن��ار  اإط��الق  اإن  مالخ��ة:"  زه��ري 
الع�سوائي هو من ال�سلوكيات ال�سيئة 
التي تناقلت من اإن�سان الآخر بغر�س 
التباه��ي وا�ستعرا�س القوة، اأو جهل 
البع���س ظنا باأنها م��ن مرا�سم الفرح 
و�س��ور م��ن �س��ور البهج��ة، فالبع�س 
لدي��ه حمي��ة وانفع��ال غ��ري حممود 
يف بع���س املنا�سب��ات يدف��ع البع���س 
االآخ��ر  والبع���س  الن��ار،  الإط��الق 
يغي��ب عنه معاين احلكم��ة والهدوء 
لتل��ك  فيلج��اأ  احل�س��ن،  والتقدي��ر 
املمار�سات الإ�سب��اع بع�س النزوات اأو 

تعوي�س بع�س النق�س".
وعن اأ�سرار تلك العادات، ي�سيف:" 
التحري�س ال�سلبي لالآخرين وخا�سة 
املندفعني م��ن ال�سب��اب اأو املتع�سبني 
م��ن العائالت يدفع البع���س ملمار�سة 
نف�س ال�سلوك، وهن��ا حتري�س ودفع 
اىل  باالإ�ساف��ة  اخلط��اأ،  الإ�ساع��ة 
الرتوي��ع والتخوي��ف ال��ذي ينت��اب 
ال�سغار والكبار وال يراعي املري�س". 
ووف��ق حديث مالخة، فاإن الر�سا�س 
الطائ���س يت�سبب اأي�س��ا ب�سرر مادي 
ق��د يلحق نتيج��ة االإ�ساب��ة، والذي 
ي�س��ر باالإن�سان ويف�سد عل��ى النا�س 
م��اآمت  اىل  ويحوله��ا  اأفراحه��م، 

واأحزان وندم.

إجراءات قانونية
با�س��م  الناط��ق  يق��ول  جهت��ه  م��ن 
يف  البطنيج��ي،  اأمي��ن  ال�سرط��ة، 
حدي��ث لل��راأي:" هن��اك تراج��ع يف 
حاالت اإطالق الن��ار ب�سكل ع�سوائي 
يف املنا�سب��ات واالأف��راح، وم��ن ثب��ت 
اطالقه��م النار مت اعتقالهم من قبل 

ال�سرطة".
بع���س  اأن  البطنيج��ي  ويو�س��ح 
التجاوزات كانت يف االأ�سهر املا�سية، 
حيث كان اإطالق ن��ار من على اأ�سطح 

املنازل. 
ووف��ق ما ذك��ره، ف��اإن ال�سرطة تقوم 
املح��ددة  القانوني��ة  باالإج��راءات 
اإذا كانت هن��اك منا�سبة معينة ومت 
حتدي��د امل��كان م��ن قب��ل ال�سرط��ة، 
مثلم��ا ح��دث م��ع املواطن��ة �سابرين 
م�سرعه��ا  لق��ت  الت��ي  �سعب��ان  اأب��و 

باالأم�س نتيجة عيار ناري طائ�س.

الشرع يحرم
اإط��الق  يف  ال�س��رع  راأي  وع��ن 
يف  الناري��ة  واالأع��رية  الر�سا���س 
املنا�سب��ات واالأف��راح، يق��ول عمي��د 
يف  والقان��ون  ال�سريع��ة  كلي��ة 
اجلامع��ة االإ�سالمية بغ��زة، د.ماهر 
ال�سو�سي:" اإن ال�س��رع مينع كل عمل 
ق��د ي��وؤدي لالإ�س��رار بالب�س��ر �سواء 
قت��ال اأو اإي��ذاء معنوي��ا، وه��و حمرم 
امل�سروع��ة  والقاع��دة  ال�س��رع،  يف 

تقول" ال �سرر وال �سرار".
ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه لل��راأي، 

ف��اإن اإط��الق االأع��رية الناري��ة لي�س 
له��ا وجه �سرعي وهي غري م�سروعة، 
ف��ال يجتم��ع الف��رح مع اإط��الق النار 
وال�س��الح، مو�سح��ا اأن ه��ذه ثقاف��ة 
يف  مت�سائ��ال  ومغلوط��ة،  خط��اأ 
ال�سي��اق ذات��ه:" كيف تف��رح النا�س 

بال�سالح؟؟
اأك��دت  التج��ارب  اأن  اإىل  ويلف��ت 
باالحتف��االت  الن��ار  اإط��الق  اأن 
واالأعرا���س ت�سب��ب بوق��وع �سحاي��ا 
لي���س لهم ذن��ب، داعيا ل�س��رورة منع 
هذا التقليد، يف حني يجب اأن تنتبه 
و�سائ��ل االعالم اإىل ه��ذه الظاهرة، 
وعدم التطرق لها حني وقوع احلدث 

فقط .
وفيم��ا يتعل��ق بدية ال�سخ���س الذي 
يلق��ى م�سرع��ه ب�سبب عي��ار طائ�س، 
اذا  الر�سا�س��ة  اأن  ال�سو�س��ي  يوؤك��د 
ا�سابت ال�سخ���س ب�سكل متعمد، فاإن 
اأه��ل القاتل هم م��ن يدفعون الدية، 
ولك��ن يف ح��ال ر�سا�س��ة طائ�س��ة مل 
حتقيق��ات  فبع��د  م�سدره��ا  يع��رف 
ال�سرطة وظه��ور النتائج يتم العمل 
مب��ا ج��اء يف تل��ك النتائ��ج، واذا مت 

معرفة القاتل اأم ال.
وحتت��اج ظاه��رة اإطالق الن��ار بغزة 
اإج��راءات  اإىل  ع�سوائ��ي  ب�س��كل 
رادعة ملنعه��ا واإجبار م��ن ميار�سونها 
عل��ى التخل��ي عنها، حت��ى ال تتحول 
وم��اأمت،  اإىل كارث��ة  البع���س  حي��اة 
وحت��ى ال تت�سبب ه��ذه املمار�سات يف 

قتل واإزهاق اأرواح االأبرياء.

الرصاص الطائش.. من ستقتله الرصاصة القادمة؟
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غزة- الراأي - اآالء النمر
راحت عقب��ات اإنهاء االنق�س��ام اأدراج الرياح مع 
اأوىل اخلط��وات الت��ي جتاوزته��ا حركة حما�س 
بح��ل اللجن��ة االإداري��ة القائم��ة مبه��ام قطاع 
غ��زة، وحان اأوان اللحظ��ة التاريخية املنتظرة 
والتوقي��ع  الفل�سطيني��ة  امل�ساحل��ة  اإمت��ام  يف 
النهائ��ي على مرا�س��م ت�سليم قط��اع غزة برمته 
برعاي��ة م�سري��ة  الوطن��ي  التواف��ق  حلكوم��ة 
كامل��ة، وق��د مت ذل��ك يف الث��اين ع�سر م��ن �سهر 

اأكتوبر اجلاري.
زيارت��ه  يف  احلم��دهلل  رام��ي  ال��وزراء  رئي���س 
الر�سمي��ة لقط��اع غ��زة بع��د ت�سلم��ه لرئا�س��ة 
حكوم��ة التواف��ق يف االأول م��ن ال�سه��ر اجلاري، 
وخالل اجتماعه بوزراء احلكومة، اأعلن اإرجاء 
رف��ع االإجراءات العقابية بحق قطاع غزة باأمر 
م��ن الرئي���س حمم��ود عبا���س، اإىل ح��ني اإنه��اء 

اللقاءات احلوارية يف القاهرة.
انتهت لقاءات القاهرة، وخرجت بنتائج مثمرة 
اأعلن��ت فيه��ا اإنه��اء االنق�س��ام واإمت��ام امل�ساحلة 
الفل�سطيني��ة، وق��د �سه��دت حلظات م��ن العناق 
ورعاي��ة  بح�س��ور  الفل�سطين��ي  الفل�سطين��ي 
م�سرية كاملة، وظهر يف ختامها اأبز ال�سخ�سيات 

املمثلة ل��كل من حركت��ي فتح وحما���س، متمثلة 
بع��زام االأحمد و�سالح العاروري، اللذان اختتما 

توقيع اتفاق امل�ساحلة.
ت�سف��ع  مل  والتفاهم��ات  االتفاق��ات  تل��ك  كل 
لل�سع��ب الفل�سطين��ي يف قط��اع غزة اأم��ام رئي�س 
ال�سلط��ة برف��ع عقوباته االإجرائي��ة �سد قطع 
غ��زة، واملتمثلة ب�سريب��ة البل��و املفرو�سة على 
بح��ق  املبك��ر  التقاع��د  واإج��راءات  الكهرب��اء، 
املوظف��ني، وحرمان ذوي ال�سه��داء واالأ�سرى من 
الروات��ب، ولي���س اأخ��ريًا بال�سم��اح للتحوي��الت 
الطبي��ة م��ن ال�سف��ر للع��الج باخل��ارج وداخ��ل 

االأرا�سي املحتلة.
غياب الق��رارات احلكومية حلل بع�س امل�سكالت 
الت��ي تفاقمت بع��د اإج��راءات الرئي�س حممود 
خ��الل  غ��زة  قط��اع  �س��د  "العقابي��ة"  عبا���س 
االأ�سهر املا�سية، اأ�ساب فئات فل�سطينية عديدة 
بالقط��اع بخيب��ة اأم��ل، خا�س��ة اأن م��ا اأعلنت��ه 

احلكومة مل يلب تطلعاتهم.
املماطل��ة بتاأجي��ل رف��ع العقوب��ات ع��ن قط��اع 
الت�س��اوؤالت  م��ن  �سا�سع��ة  م�ساح��ة  فت��ح  غ��زة، 
واال�ستغ��راب م��ن الطريق��ة الت��ي يتعام��ل م��ن 
خالله��ا رئي���س ال�سطل��ة حممود عبا���س بقطاع 

غ��زة، فلم تكتم��ل االأجواء الفرح��ة با�ستقبال 
امل�ساحلة التاريخية.

الكات��ب اإبراهي��م املده��ون ق��ال باإن��ه ال �س��ك 
واأن ت�سريح��ات الرئي���س عبا�س خّيب��ت االآمال 
واأربك��ت امل�سه��د الف��رح، اال اأن ا�ستثم��ار حما�س 
يف هج��وم امل�ساحل��ة، اأع��اد االطمئن��ان والثقة 
لل�سارع الفل�سطيني، فامل�ساحلة لي�س مع الرئي�س 
عبا���س ك�سخ�س بل مع حرك��ة فتح وجماهريها 
وخروجا من مربع االنق�سام وا�ستجابة وا�سحة 

لل�سعب الفل�سطيني.
وتاب��ع اأن تاأخ��ري رف��ع العقوب��ات ع��ن القط��اع 
واملماطل��ة ي�سي��ع ج��و م��ن الريبة وال�س��ك لدى 
اأن  خ�سو�س��ا  االطمئن��ان  وع��دم  اجلمه��ور، 
االج��راءات توؤث��ر عل��ى املواط��ن الفل�سطين��ي 
وتزيد اأزماته، اليوم احلكومة بعدما متكنت من 
العمل يف غزة عليها ان ت�سارع بحل اال�سكاليات. 
مقن��ع   م��رر  جت��د  مل  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل 
الإبق��اء االإج��راءات العقابي��ة �س��د غ��زة عل��ى 
حاله��ا، وذل��ك بع��د قي��ام حرك��ة حما���س بحل 
اللجنة االإدارية يف غزة يف 17 �سبتمر/ اأيلول 
املا�سي، واأنه ال يجوز ربط رفع العقوبات بنتائج 
مباحث��ات القاه��رة ب��ني حركتي فت��ح وحما�س 

برعاي��ة م�سرية، والتي اآت��ت اأكلها ومل تنعك�س 
على ال�سارع الفل�سطيني بعد.

احلكوم��ة   " طالب��ت  ق��د  الف�سائ��ل  وكان��ت 
باالإ�س��راع يف رف��ع االإج��راءات العقابي��ة الت��ي 
اتخذته��ا ال�سلطة �س��د القطاع منذ ع��دة �سهور 
واملتعلقة بالكهرباء ورواتب موظفيها يف القطاع 
والتحوي��الت الطبي��ة، دون مماطل��ة تنزع ثقة 

املواطن بحكومته قبل اأن تبداأ اإدارتها له.
لالأج��واء  منغ�س��ة  االإج��راء  ه��ذه  وتبق��ى 
كم��ا  امل�ساحل��ة،  بحل��ول  ال�سائ��دة  االإيجابي��ة 
الفل�سطين��ي  املواط��ن  حل��ق  يف  �سوك��ة  وتبق��ى 
وع��رة اأمام بهجت��ه باملرحلة اجلديدة التي مل 
تكتمل ف�سولها بغياب وق�سوة االأحكام العقابية 

بحقه.
انتظ��ار اأنباء جديدة بعد اإمتام امل�ساحلة، ياأتي 
يف الوق��ت الذي ينتظر فيه املواطنون على اأحر 
من اجلم��ر اأن يرفع �سيف العقوبات عن القطاع، 
ال��ذي  الطل��ب  الغ��اء  اإىل  ال�سلط��ة  تب��ادر  واأن 
تقدمت ب��ه لالحتالل واخلا�س بتخفي�س كمية 
الكهرب��اء املزودة للقطاع، االأم��ر الذي من �ساأنه 
تخفيف معاناة املواطن��ني، والرتاجع عن جميع 

االإجراءات التي اتخذت على اإثر االنق�سام.

تنغص على المصالحة أجوائها

المراوغة في رفع "العقوبات" 
شوكة سامة في حلق الفلسطينيين



غزة- الراأي
اأك��دت وزارة ال�سياحة واالآثار واإىل جانبها كافة 
اجلهات الر�سمي��ة على التزامه��ا باملحافظة على 
اآث��ار وح�س��ارة ال�سع��ب الفل�سطين��ي، وواجبها يف 

حمايتها من االندثار اأو االعتداء عليها.
جه��ات  م��ع  اجتماعه��ا  خ��الل  ال��وزارة  وقال��ت 
حكومي��ة الي��وم ال�سب��ت، اإنه��ا �ست�س��ع اخلط��ط 
وامل�ساري��ع امل�ستقبلي��ة ملوا�سل��ة عملي��ة التنقيب 
االأث��ري،  ال�سك��ن"  "ت��ل  موق��ع  يف  واحلفري��ات 
و�ست�سعى للتن�سي��ق مع اجلهات العربية والدولية 
للب��دء بخط��وات ج��ادة م��ن احلفري��ات لك�س��ف 
جوان��ب تاريخي��ة وح�سارية من تاري��خ فل�سطني 

القدمي.
وق��ال املكتب االإعالمي احلكوم��ي يف بيان له، اإنه 
يف اإط��ار حر���س اجله��ات احلكومي��ة ومواكبته��ا 
للج��دل الدائ��ر على منطق��ة "تل ال�سك��ن"، عقد 
�سباح اليوم ال�سبت، اجتماع مبقر االأمانة العامة 
ملجل���س الوزراء �سارك فيه النيابة العامة ووزارة 
واملكت��ب  االأرا�س��ي  و�سلط��ة  واالآث��ار  ال�سياح��ة 
االإعالمي احلكوم��ي وجرى خالله ا�ستعرا�س كل 
م��ا اأثري ح��ول املنطقة وقرار اجله��ات احلكومية 
باخل�سو���س وم��ن ث��م معاين��ة املنطق��ة املذكورة 

لالطالع عن كثب على جمريات االأمور.
وخرج االجتماع بااللتزام بعدم ال�سماح ومنع اأي 
اأعم��ال جتريف يف املنطق��ة التي جرى حتديدها 
وتخ�سي�سه��ا كحرم للموقع االأث��ري "تل ال�سكن" 
بح�س��ور اخلب��ري الفرن�س��ي وع��دد م��ن ا�سات��ذة 
التاريخ يف اجلامع��ات الفل�سطينية والواقعة بني 
ح��دود اأب��راج الظافر جنوبًا، حت��ى جامعة غزة 
�سم��ااًل ، وم��ن جامعة فل�سطني غرب��ًا حتى حدود 
ال�سارع الهيكلي �سرق��ًا، على اأن يخ�سع هذا املوقع 

باحلدود املذكورة �سابق��ًا "كموقع اأثرى" ل�سلطة 
وزارة ال�سياحة واالآثار.

وقال��ت �سلط��ة االأرا�سي اإنها �ستق��وم باأعمال رفع 
امل�ساحة واإ�سقاط اخلرائط الورقية على الواقع 
وتركيب الزوايا وحتدي��د احلدود للموقع خالل 

٢٤�ساعة.
وذكرت اأنه �سيتم اإ�ساف��ة ال�سارع الهيكلي املجاور 
انته��اء  االأث��ري حت��ي  للح��رم  للموق��ع كملح��ق 

مرحلة التنقيب واحلفريات املتعلقة باملوقع.
حمي��ط  ت�سيي��ج  ال�سياح��ة  وزارة  تت��ويل  فيم��ا 
املوقع باحلدود امل�س��ار اإليها وتقوم بو�سع الفتات 
احل��رم  بح��دود  وا�سح��ة  وتعريفي��ة  اإر�سادي��ة 

االأثري بالكامل وذلك خالل اأ�سبوع.
وتق��وم �سلط��ة االأرا�سي كذل��ك بتعي��ني حرا�سة 

دائم��ة للموقع ت�س��اف حلرا�س��ة وزارة ال�سياحة 
واالثار على م��دار 24 �ساعة، حتى انتهاء اأعمال 

الت�سوية حول املوقع.
واأك��د االجتم��اع عل��ى ا�ستم��رار عملي��ات ت�سوية 
االأرا�س��ي واإقام��ة االإن�ساءات خ��ارج اإطار احلرم 
ال�سياح��ة  وزارة  واط��الع  مبراقب��ة  االأث��ري 
واالآث��ار. وذكر اأن وزارة ال�سياح��ة واالآثار تعمل 
عل��ى اإدراج املوق��ع يف كاف��ة املخطط��ات الهيكلية 
واالإقليمي��ة املعتمدة واملعمول به��ا يف قطاع غزة 
كموق��ع اأث��رى. ونف��ت وزارة ال�سياح��ة واالآث��ار 
�سح��ة ال�س��ور الت��ي ج��رى تداولها عل��ى �سبكات 
التوا�سل االجتماعي، مو�سحة اأنها ملناطق اأثرية 
اأخرى وال تنتمي ملنطقة تل ال�سكن وبع�سها الآثار 

خارج حدود قطاع غزة.
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غزة- الراأي
�سبط��ت  االإدارة العام��ة للرقاب��ة 
الزراعي��ة يف وزارة الزراعة،  مبيد 
"الالنيت "ال�سام واخلطري واملمنوع 

من التداول يف اأ�سواق قطاع غزة.
الرقاب��ة  طاق��م  ق��ام  حي��ث 
الزراعي��ة خ��الل حمل��ة تفتي�سية 
املبي��دات  وحم��ال  االأ�س��واق  عل��ى 
الزراعي��ة يف غ��زة، ب�سبط كميات 
كب��رية م��ن املبي��د ال�س��ام واملمن��وع 

ح�سب قرار وزارة الزراعة.
واأف��ادت االإدارة العامة اأنها حررت 
ع��ددًا من حما�س��ر ال�سبط وقامت 
بالتحف��ظ على الكميات امل�سبوطة 
حل��ني اتخاذ االإج��راءات املنا�سبة 

ح�سب املقت�سي القانوين.
ب��دوره، �س��دد مدي��ر ع��ام الرقابة 
عل��ى  النج��ار  حمم��د  اأ.  الزراع��ة 
اأهمية اال�ستمرار يف هذه احلمالت 
ال�سح��ة  عل��ى  املحافظ��ة  به��دف 

العامة وحماية لل�سوق الزراعي.

"الزراعة" ت�سرع 
بحملة �سبط مبيد" 

الالنيت" ال�سام

غزة- الراأي
با�س��رت دائ��رة التوعية املروري��ة بوزارة 
"ال�سف��ري  واملوا�سالت،م�س��روع  النق��ل 
امل��روري"، حي��ث قام��ت باإلق��اء حما�سرة 
الثانوي��ة  غزال��ة   اأب��و  �سادي��ة  ملعلم��ات 
للبن��ات �سم��ن م�س��روع �سف��ري امل��رور الذي 
ي�سته��دف املدار���س احلكومي��ة والتابع��ة 

للوكالة.
واأو�سح اأ. خليل الزيان مدير عام الهند�سة 
، خ��الل املحا�س��رة  وال�سالم��ة املروري��ة  
امل�ستهدف��ة  والفئ��ات  امل�س��روع  اأه��داف 
واآليات تطبيقه على ار�س الواقع، م�سددًا 
ثق��ل  يف  الفل�سطيني��ة  املعلم��ة  دور  عل��ى 

التوعية املرورية لدى الطالب .
وا�ستعر�س الزيان مناذج عاملية واإقليمية 
عل��ى التوعي��ة املروري��ة والفوائ��د الت��ي 
تطبي��ق  ج��راء  البل��دان  ه��ذه  جتنه��ا 

القانوين املروري.
اأ.  املدر�س��ة  مدي��ر  �سك��رت  جانبه��ا،  م��ن 
نبيه��ة املدهون، فري��ق التوعوية املرورية 
الذي ق��ام باإلقاء املحا�س��رة على املعلمات 
وت�سكي��ل فري��ق للتوعية املروري��ة داخل 

املدر�سة.
يذك��ر اأن ه��ذا امل�س��روع ياأت��ي �سمن خطه 
ال��وزارة يف التقليل من احل��وادث املرورية 
يف قط��اع غ��زة ولتعزي��ز ثقاف��ة الوع��ي 

املروري لدى الطالب.

"التوعية المرورية" 
تبدأ بمشروع سفير 
المرور على طالب 

المدارس

ال صحة للصور التي نشرت

وقف أعمال التجريف في منطقة "تل السكن" األثرية


