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رصاص جيش االحتالل يقتل 
القانون الدولي شرق القطاع!

250 من األصناف مفقودة .. 
مرضى غزة بال دواء!

“اإلعالم”: ) 72( انتهاكًا بحق 
الصحفيين خالل أيلول الماضي

020304

يتصدر معرضًا للصور:

مصور الرأي "درويش" ُيوّثق بالمشاهد الحية "صحفيون على خط النار"
غزة- �لر�أي

رفقة معد�ته �لثابت��ة "كامري� وخوذة 
م�ص��ور  يتاأخ��ر  مل  �ل�صحاف��ة"  وب��زة 
"عطي��ة  �لفل�ص��طينية  �ل��ر�أي  وكال��ة 

تلبي��ة  ع��ن  و�ح��دً�  يوم��ًا  دروي���ش" 
ن��د�ء �لث��ورة، ومل يرت�ج��ع حلظة عن 
خطوط �لنار ور�ص��د �مل�صهد من م�صافة 
ب��ن  �لفا�ص��لة  �مل�ص��افة  تل��ك  �ص��فر، 

�ل�صلك �حلدودي �لفا�صل بن �لأر��صي 
�ملحتل��ة وب��ه تنت�ص��ر قنا�ص��ة لعين��ة 
ت�صط��اد �لأرو�ح، وب��ن جم��وع �لث��و�ر 
م��ن �ل�صبان ب��ن �أل�صنة �لله��ب �ملك�صوة 

بالغيوم �ل�صود�ء.
يختت��م �مل�ص��ور عطية دروي���ش و�حدً� 
ويتج��اوز  عم��ره  م��ن  عام��ا  ثالث��ون 
بالتق��اط  متقدم��ة  مرحل��ة  برفقته��ا 

ف��كل  و�ح��د،  �آن  يف  �ملحرتف��ة  �ل�ص��ور 
�لكام��ري�  يف  دخوله��ا  ت�صج��ل  �ص��ورة 

ميك��ن  ل  ب��ه  �خلا�ص��ة 
له��ا �أن تت�ص��اوى مع تلك 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-�لر�أي-�أحمد �لبطة
�صتة �أ�صهر م�ص��ت وما ز�ل �لحتالل 
ي�صته��دف بالق��وة �ملفرط��ة �ملدنين 
�لع��زل �لذي��ن يتظاه��رون ب�صلمي��ة 
ق��رب �ل�صي��اج �لأمن��ي �ص��رق قط��اع 
غزة حت��ت م�صم��ى "م�ص��رية �لعودة 
�لك��رى" مطالب��ن بتطبي��ق ق��ر�ر 
�لأمم  ع��ن  �ل�ص��ادر   )194( رق��م 
�ملتح��دة و�لقا�صي بع��ودة �لالجئن 
�لفل�صطيني��ن ملدنه��م وقر�هم �لتي 

هجرو� منها ق�صرً� عام 1948.
وبالع��ودة للمو�ثي��ق �لدولي��ة �لتي 
�ل�صلم��ي  كفل��ت �حل��ق يف �لتظاه��ر 
و�عرتف��ت ب��ه دلل��ة عل��ى �حرت�م 
ع��ن  �لتعب��ري  يف  �لإن�ص��ان  حق��وق 
نف�صه حيث تن�ش �ملادة رقم)5( من 
�لعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان على 
�أنه " ل يجوز �إخ�صاع �أحد للتعذيب 

ول للمعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية �أو 
�لال�إن�صانية �أو �حلاطة بالكر�مة".

ضرب كافة القوانين
وللوق��وف على �نته��اكات �لحتالل 
يق��ول �ملحام��ي حمم��د �ل�صق��ا : "�إن 
�أُ�صتهِدف��و� ع��ن  �لتظاه��رة  �صه��د�ء 
م�صاف��ة ل ت�ص��كل �أدن��ى خط��ر على 
لي�ص��رب  �لحت��الل  ق��و�ت  حي��اة 
و�ل�صر�ئ��ع  �لقو�ن��ن  كاف��ة  بذل��ك 

�لدولية عر�ش �حلائط".
ي�صتخ��دم  �لحت��الل  �أن  �إىل  ون��وه 
دولي��ًا  �ملح��رم  �ملتفج��ر  �لر�صا���ش 
�جلر�ئ��م  �أب�ص��ع  م��ن  يع��د  و�ل��ذي 
�لت��ي ت�صتخدم يف قم��ع �ملتظاهرين 

�ل�صلمين.
و�أ�ص��ار �ل�صق��ا �إىل �أحقي��ة �لتظاهر 

�ل�صلم��ي مو�صحًا باأن كاف��ة �أ�صاليب 
�ملتظاهري��ن يف تظاهرته��م �صلمي��ة 
وتع��ر ع��ن حبه��م لل�ص��الم وحق��ن 
بكاف��ة  حقه��م  و��ص��رتد�د  �لدم��اء 

�لو�صائل.
و�ختت��م حديثه بتحمي��ل موؤ�ص�صات 
ع��ن  �مل�صوؤولي��ة  �ل��دويل  �ملجتم��ع 
��صتم��ر�ر �لنته��اكات �ل�صر�ئيلي��ة 
معل��اًل ذل��ك مبماطلته��ا يف تطبي��ق 
�صن��و�ت  من��ذ  ��ل�ص��ادرة  قر�ر�ته��ا 
و�لت��ي م��ن �صاأنها �إيق��اف �صالل �لدم 

وتعيد �حلق ل�صاحبه.

أسلحة فتاكة
�لطبي��ة  �لنقط��ة  ع��ن  �مل�ص��وؤول 
�ص��رق  �لع��ودة  �مليد�ني��ة يف خمي��م 
خانيون���ش �ص��الح �لرنتي�صي يقول: 

تاأث��ريه  �ملتفج��ر  �لر�صا���ش  "�إن 
�آين ويعم��ل عل��ى متزي��ق �لع�ص��الت 
�لأوردة  وقط��ع  �لعظ��ام  وته�صي��م 
�أ�ص��اب  �إن  �لب��رت،  �إىل  وي��وؤدي 
�أ�ص��اب  �إن  �أم��ا  �ل�صفلي��ة  �لأط��ر�ف 
�لبطن و�ل�صدر فاإنه ميزق �لأح�صاء 
معظ��م  يف  �مل�ص��اب  وف��اة  وبالت��ايل 

�حلالت.
وي�صي��ف "�إن �لغ��از �مل�صي��ل للدم��وع 
�لر�صا���ش  ع��ن  خط��رً�  يق��ل  ل 
لت�صنج��ات  ي��وؤدي  فه��و  �ملتفج��ر 
ع�صبي��ة وم�صاكل يف �جلهاز �لع�صبي 

و�لتنف�صي على �ملدى �لبعيد".
ودع��ا �لرنتي�ص��ي موؤ�ص�ص��ات �ملجتمع 
�ل��دويل للح�صور لقطاع غ��زة لريو� 
�ل�صارخ��ة  �لنته��اكات  باأعينه��م 
حلق��وق �لإن�ص��ان وتوثيقه��ا متهيًد� 

ملحا�صبة �لحتالل وقادته.

تتوق��ف  مل  �لحت��الل  جر�ئ��م 
عن��د ��صته��د�ف �ملدني��ن ب��ل طالت 
و�لطبي��ة  �ل�صحفي��ة  �لطو�ق��م 
يا�ص��ر  �ل�صحفي��ان:  لي�صت�صه��د 
مرجت��ى، و�أحمد �أب��و ح�صن ويلحق 
بركبه��م ث��الث �صه��د�ء م��ن م�صعفي 
�أب��و  �ل�صح��ة وه��م : مو�ص��ى  وز�رة 
وعب��د�هلل  �لنج��ار  رز�ن  ح�صن��ن 
�لقطط��ي. فيم��ا �أ�صي��ب �لعديد من 
�لعاملن يف �ملجال �ل�صحفي و�لطبي 

بجر�ٍح خمتلفة.
وبل��غ عدد �ل�صه��د�ء و�جلرحى منذ 
�لع��ودة  م�ص��رية  فعالي��ات  �نط��الق 
�لك��رى يف �ل 30 م��ن مار�ش �ملا�صي 
وف��ق �آخر �ح�صائيات وز�رة �ل�صحة 
193 �صهيدً� و�أكرث من ع�صرين �ألف 
م�ص��اب بج��ر�ٍح خمتلف��ة منه��م 76 

حالة برٍت يف �لأطر�ف.

رصاص جيش االحتالل يقتل القانون الدولي شرق القطاع!
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– �ل��ر�أي - فل�صط��ن عب��د  غ��زة 
�لكرمي

�أك��رث م��ن �صه��ر م�ص��ى عل��ى ع��دم 
تن��اول �ل�صتيني��ة �أم ف��ادي �صعيد 
ير�فقه��ا  �ل��ذي  �ل�صك��ري  ل��دو�ء 
منذ �صن��و�ت طويلة، م��ا ��صطرها 
�إىل �لبحث عن �لدو�ء �لز�ئد عن 
�حلاجة لدى قريباتها �ملري�صات، 
لديه��م  �لذي��ن  �جل��ري�ن  م��ن  �أو 

مر�صى على �صاكلتها.
ول تن�ص��ى �أم ف��ادي ذل��ك �لي��وم 
عندم��ا كان��ت عائ��دة م��ن زي��ارة 
�بنتها يف م�صت�صف��ى �ل�صفاء بغزة، 
ر�أ�صه��ا  يف  كب��ري  ب��دو�ر  و�صع��رت 
�أثن��اء  لديه��ا  �لروؤي��ة  و�صبابي��ة 
ركوبه��ا �ل�صي��ارة، وعندم��ا هم��ت 
وقت��ا  �حتاج��ت  منه��ا  بالن��زول 
طوي��ال، �إل �أنه��ا مل تتمالك نف�صها 
�صك��ر  غيبوب��ة  �صب��ه  يف  ودخل��ت 
نتيجة عدم تناولها �لدو�ء لفرتة 

�أثرت على �صحتها.
حم��اولت ��صع��اف �ل�صي��دة �لت��ي 
ظه��رت على مالمح وجهها عالمات 
�لك��ر، مل تاأخذ وقت��ا طويال بعد 
�أن حاول �أحد �ل�صبان من جري�نها 
ومم��ن يعرفونه��ا باإطعامها قطعة 
��صرت�ه��ا  ق��د  كان  �صوكولت��ة 

لطفل��ه �ل�صغ��ري، وم��ن ث��م �ت�صل 
بنجلها من �أجل �أخذ و�لدته �لتي 

بد� عليها �لعياء و�لتعب.

أمراض مزمنة
�ل��دو�ء  �نقط��اع  �أعر����ش  وم��ن 
�لتعر���ش  �ل�صك��ري،  ع��ن مر�ص��ى 
و�لح�صا���ش  �صك��ر،  لغيبوب��ة 
بال�صد�ع �ل�صديد و�لرهاق وعدم 
�لرتكي��ز، و�ص��وًل �إىل م�صاعف��ات 
�أ�ص��د خطورة من بينه��ا، �جللطات 
�ل�صدري��ة،  و�لذبح��ة  �لدماغي��ة 
�ل�صبكي��ة  �عت��الل  جان��ب  �إىل 
يف  وم�ص��اكل  �لكل��وي،  و�لف�ص��ل 

�لأع�صاب �لطرفية.
حال��ة �أم ف��ادي �لت��ي تع��اين م��ن 
يف  به��ا  �خلا���ش  �ل��دو�ء  نق���ش 
م�ص��ايف قطاع غ��زة، لي�صت �لأوىل 
فهن��اك  �لأخ��رية،  تك��ون  ول��ن 
�لكثري من �ملر�ص��ى ذوي �لأمر��ش 
�لكب��ار  م��ن  و�خلط��رية  �ملزمن��ة 
و�لأطفال �ل�صغار، حياتهم مهددة 
ب�ص��كل كب��ري، �لأم��ر �ل��ذي يفاقم 
�أوجاعه��م، وي�صب��ب له��م �صغوط��ا 
�أوجاعه��م  �إىل  �إ�صاف��ة  نف�صي��ة 

�جل�صدية.
ول يتوق��ف �لنق���ش يف �لأدوي��ة 

�لأمر����ش  ذوي  �ملر�ص��ى  عل��ى 
�ملزمن��ة، مث��ل �ل�صغ��ط و�ل�صكري 
و�لف�صل �لكلوي و�ل�صرطان، حيث 
تعاين وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية 
بغ��زة من نق�ش حاد يف �مل�صتهلكات 
�حليوي��ة،  و�مل�ص��اد�ت  �لطبي��ة، 

و�صر�ب �صخونة �لأطفال.

250 صنف مفقود
ويق��ول مدير �صحة غزة وم�صئول 
�لنقطة �لطبية د. خليل �صيام:" 
�إن �أزمة نق���ش �لدو�ء بغزة بد�أت 
�أغل��ب  و�أن  �صه��ور،  ثالث��ة  من��ذ 
�إىل  ناق�ص��ة،  تقريب��ا  �لأدوي��ة 
جان��ب �ص��ح �لعالج��ات لالأمر��ش 
�ملزمنة �صو�ء للكبار �أو �لأطفال"، 
مو�صح��ا �أن �أك��رث م��ن 250 �صنف 
م��ن �لأدوي��ة مفقود ب�ص��كل كامل، 
�إ�صاف��ة ل� 120 �صنف من �لأدوية 
مقطوع��ة �نقط��اع ت��ام، وحتى يف 
ح��ال وجودها ل تكف��ي ليومن �أو 

ثالثة فقط.
حديث��ه  يف  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
ل�"�لر�أي"، ف��اإن �حل�صار �ملفرو�ش 
�صن��و�ت  من��ذ  غ��زة  قط��اع  عل��ى 
طويل��ة، يعتر م��ن �أه��م �لأ�صباب 
�لرئي�صية �لت��ي تقف خلف نق�ش 

�لأدوي��ة، �إىل جان��ب ع��دم قي��ام 
وز�رة �ل�صح��ة يف ر�م �هلل باإر�صال 
�أي �أدوي��ة، يف ح��ن تق��وم بتقنن 

كميات �لأدوية �ملر�صلة لغزة.
ويوؤك��د �صي��ام �أن��ه عندم��ا ب��د�أت 
�أزم��ة نق���ش �ل��دو�ء قب��ل ثالثة 
�صهور، �أر�صلت �صحة ر�م �هلل جزء 
ب�صي��ط م��ن �لأدوي��ة، لفت��ا �إىل 
�أن �ل��وز�رة تع��اين حالي��ا معان��اة 
�صديدة جر�ء نق�ش �لدو�ء بغزة.
وح��ول ق��درة وز�رة �ل�صحة بغزة 
�ملفق��ودة  �لأدوي��ة  �ص��ر�ء  عل��ى 
للمر�ص��ى بغ��زة، ي�صي��ف:" وز�رة 
بع���ش  ب�ص��ر�ء  با�ص��رت  �ل�صح��ة 
�لأدوية، ولكن �مليز�نية مل ت�صمح 
�أكرث من ذلك، لأن وز�رة �صحة ر�م 
�هلل تق��وم بتقن��ن كمي��ات �ملبالغ 

ل�صر�ء بع�ش �لأدوية".
توف��ر  ح��ال  قول��ه:" يف  ويتاب��ع 
يت��م  �ل�صيدلي��ات  يف  �ل��دو�ء 
�ص��ر�وؤه م��ن قب��ل �ملر�ص��ى، هذ� يف 
حال كانت �لظ��روف �لقت�صادية 
و�ملادية له��م جيدة، ولكن �إذ� كان 
�لعك���ش فل��ن يتمك��ن �ملري���ش م��ن 
�صر�ئ��ه"، م�ص��ري� �إىل �أن �ملري���ش 
بحاج��ة لل��دو�ء ولكن��ه ل ميتلك 
ب�صب��ب  �صر�ئ��ه  عل��ى  ق��درة  �أي 

�صعوبة �لأو�صاع بغزة.

مضاعفات
وياأتي يف مقدمة �ملتاأثرين بنق�ش 
�لأدوي��ة يف غ��زة، مر�ص��ى �لف�صل 
و�لأطف��ال  و�ل�صرط��ان  �لكل��وي 
له��م  �صتج��رى  �لذي��ن  و�ملر�ص��ى 
عملي��ات جر�حي��ة، خا�ص��ة بع��د 
قي��ام وز�رة �ل�صح��ة بغ��زة بعم��ل 
حي��ث  م��ن  للعملي��ات  جدول��ة 
�لبع���ش  وتاأجي��ل  �خلط��ورة، 

�لآخر.
�ل��دو�ء  �أن غي��اب  ويوؤك��د �صي��ام 
يزي��د �مل�صاعف��ات ل��دى �ملري���ش، 
حيث يوؤثر عليه من ناحية حدوث 
نوبات وت�صنجات قد توؤدي للوفاة 
و�مل���ش بحي��اة �ملري���ش، مو�صح��ا 
�أن قط��اع غزة على �أب��و�ب كارثة 

�إن�صانية كبرية.
وت�صتكي مر�ف��ق وز�رة �ل�صحة يف 
غ��زة م��ن �لنف��اد �لكام��ل لأدوية 
و�ملحالي��ل  �ملزمن��ة،  �لأمر����ش 
�ل�صاغط��ة،  و�لأربط��ة  �لطبي��ة 
يف ح��ن يوجد �أطف��ال يحتاجون 
لأدوية لنزلت �لرد و�للتهابات 
ق��رب  م��ع  خا�ص��ة  و�لنفلون��ز�، 

دخول �ل�صتاء.

250 من األصناف مفقودة .. مرضى غزة بال دواء!
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غزة- �لر�أي
بح��ق  �لنته��اكات  د�ئ��رة  �ت�صع��ت 
�لإعالمي��ن �لفل�صطيني��ن خ��الل �صهر 
�أيل��ول/ �صبتم��ر2018، حي��ث �صّجلت 
�لإعالم��ي  �ملكت��ب  �لإع��الم  وز�رة 
�ل�صه��ري،   تقريره��ا   يف  �حلكوم��ي، 
مزي��دً� من �لعت��د�ء�ت عل��ى �حلريات 
�لإعالمية و �لتي تعر�ش لها �ل�صحفيون 
�لغربي��ة  �ل�صف��ة  يف  و�لإعالمي��ون  
ومدين��ة �لقد�ش �ملحتلت��ن وقطاع غزة 

و�لتي بلغت ) 72( �نتهاكًا �
وجت�ص��دت �أ�ص��كال �نته��اكات �لحتالل 
 )65( بلغ��ت  و�لت��ي  �لإ�صر�ئيل��ي 
�نته��اكًا، متثل��ت يف �لعت��د�ء �جل�صدي، 
ومتدي��د  و�لحتج��از  و�لعتق��ال، 
�لتغطي��ة  م��ن  ومن��ع  �لعتق��ال، 
و�ملحاكم��ة. وكالع��ادة �ص��ّكل �لعتد�ء 
عل��ى  �ملبا�ص��ر  و�ل�صته��د�ف  �جل�ص��دي 
�ل�صحفي��ن �لن�صبة �لأكر من �نتهاكات 
�لحتالل على �ل�صحفين يف قطاع غزة 
و�ل�صف��ة �لغربية بعد �أن ر�صدت وحدة 
�لر�صد و�ملتابعة يف وز�رة �لإعالم خالل 
تقريرها، �أكرث م��ن )37( حالة �إ�صابة 
و�عت��د�ء كان معظمه��ا �صم��ن فعالي��ات 
م�ص��رية �لع��ودة �صرق قطاع غ��زة و�لتي 
23 ��صاب��ة، تعر���ش له��ا  ع��دد  بلغ��ت 
م��ن �ل�صحفي��ن لالإ�صاب��ة ع��دة مر�ت، 
تنوع��ت ما ب��ن �ل�صته��د�ف بالر�صا�ش 
�حل��ي  و�ملغل��ف باملط��اط وقناب��ل �لغاز 

و�لختناق و�ل�صرب و�لركل.
�لعتق��الت  ع��دد  بلغ��ت  فيم��ا 
 7 و�ل�صتدع��اء�ت)  و�لحتج��از�ت 
( ح��الت، تخل��ل عملي��ة �لعتق��الت 
�قتح��ام ع��دد )2( ملن��ازل �ل�صحفي��ن 
و�ص��ط �عمال دهم وتخري��ب، كما بلغت 
ع��دد حالت متديد �لعتق��ال و تثبيت 

�إ�صد�ر حكم )6( حالت.
و�صجل��ت وح��دة �لر�صد، �أك��رث من )6( 
ح��الت منع م��ن �لتغطية ونق��ل جر�ئم 
�لحت��الل بح��ق �لفل�صطيني��ن تخلله��ا 
�صحفي��ة  بطاق��ات  م�ص��ادرة   ت�صجي��ل 
ع��دد)1(، وبلغ ع��دد  �غ��الق ح�صابات 
ن�ص��ر  م��ن  ملنعه��م  ون�صط��اء  ل�صحفي��ن 
م��ا يف�ص��ح ويظه��ر حقيق��ة �لحت��الل 

�لجر�مية)6( حالت.
�نتهاكات �أجهزة �لم��ن �لفل�صطينية يف 

�ل�صفة �ملحتلة)7(
وب�صاأن �لنتهاكات  �لتي ترتكبها �أجهزة 
�لم��ن �لفل�صطيني��ة يف �ل�صفة �لغربية 
يف  و�ملتابع��ة  �لر�ص��د  وح��دة  �صجل��ت 
وز�رة �لإعالم عدد) 7( من �لنتهاكات،  
منه��ا  ��صتدعاء)2( م��ن �ل�صحفين من 
قب��ل �لأجه��زة �لأمني��ة وهم��ا حمم��د 
�أب��و جحي�صة وم�صع��ب �ص��اور،  وتاأجيل 
حماكم��ة م��ن قب��ل �لأجه��زة �لأمني��ة 
م��ن   )2( لع��دد  �ملحتل��ة  بال�صف��ة 
�ل�صحفي��ن وهم��ا ر�مي �صم��ارة �صحفي 
حر، ونائلة خليل  و�حتجاز)1( حممد 
�أبو جحي�صة، وم�صادرة معد�ت وهو�تف 
م�صع��ب  لل�صحف��ي  ع��دد)2(  خليف��ة 

�صاور.

تفا�صي��ل �لنته��اكات �لإ�صر�ئيلية �لتي 
�رتكبه��ا �لحت��الل خ��الل �صه��ر �أيول/

�صبتمر2018:

2018-9-3: ق��و�ت �لحت��الل متن��ع 
�لطو�ق��م �ل�صحاف��ة م��ن �لو�ص��ول �ىل 
موق��ع ��صت�صه��اد �ل�صاب و�ئ��ل �جلعري 

يف مدينة �خلليل.

م��ن  ع��دد  �أ�صي��ب    :4-9-2018
قم��ع  خ��الل  بالختن��اق  �ل�صحفي��ن 
وقفة ق��رب معتقل عوف��ر" �ل�صر�ئيلي 
غ��رب ر�م �هلل ، ت�صامن��ا م��ع �ل�صحف��ي 
�صج��ون  يف  �ملعتق��ل  عل��ي"،  د�ر  "عل��ي 

�لحتالل  ومنعتهم من �لتغطية.

�صحفين   �أربعة  �أ�صي��ب   :4-9-2018
وه��م ع��الء �لرمي��اوي مدي��ر ف�صائي��ة 
�لقد���ش و�ل��ذي كان معتق��ال يف �صج��ون 
�لحت��الل و�ف��رج عن��ه �ل�صه��ر �ملا�صي، 
وعبا���ش �ملومن��ي م�ص��ور وكال��ة �لأنباء 
�لفرن�صي��ة ، وع�ص��ام �لرمي��اوي م�ص��ور 
ديي��ك  وجو�صي��ف   ، �لأنا�ص��ول  وكال��ة 
ويحم��ل  �لفرن�صي��ة  �لوكال��ة  مر��ص��ل 
بر�صا���ش  -�لريطاني��ة،  �جلن�صي��ة 
قو�ت �لحت��الل �ل�صفنجي بالطر�ف 
يف  مل�ص��رية  تغطيته��م  خ��الل  �ل�صفلي��ة، 
جب��ل �لري�ص��ان غ��رب ر�م �هلل بال�صفة 

�ملحتلة و�لتي منعتهم من �لتغطية.

�عتقال  ميدد  �لحت��الل   :4-9-2018
�ل�صحفي علي د�ر عل��ي مر��صل تلفزيون 
فل�صط��ن، حتى �لثاين ع�ص��ر من �صبتمر 

�حلايل.

�ملحكم��ة  م��ددت   :6-9-2018
لالحت��الل  �لتابع��ة  �لع�صكري��ة 
�لإ�صر�ئيل��ي �عتق��ال �لكاتب��ة �لأ�صرية 
مل��ى خاط��ر )42 عام��ًا( م��ن حمافظ��ة 
�خللي��ل بجنوب �ل�صف��ة �لغربية للمرة 
ت�صري��ن  م��ن  �لعا�ص��ر  حت��ى  �لتا�صع��ة، 

�لأول/�أكتوبر �ملقبل.

2018-9-6:  �قتحمت قوة من جي�ش 
�لحت��الل �لإ�صر�ئيلي من��زل �ل�صحفي 
ب�ص��ام �أبو �ص��ارب و�ص��ط ده��م وتفتي�ش 
مل  �ل��ذي  �أبنائ��ه  �ح��د  ع��ن  بحثن��ا  

يتو�جد يف �ملنزل.

7/9/2018: �أ�صي��ب  حمم��ود �صط��ا، 
رف��ح،  مدين��ة  �ص��كان  م��ن  عام��ًا،   25
بعي��ار ن��اري يف �لفخ��ذ �لي�ص��رى،  خالل 
تغطيت��ه يف خميم �لع��ودة �صرق مدينة 
رو�د  “�صبك��ة  يف  مر��ص��ل  وه��و  رف��ح 

�حلقيقة �لإعالمية”،

ن�صي��م  ن�ص��اأت  �أ�صي��ب   :7-9-2018
خلي��ل نعي��م، 20 عام��ًا، من �ص��كان بيت 
حان��ون، �صمال قط��اع غزة، بعي��ار ناري 
خ��الل  �لي�ص��رى،  �ل��ذر�ع  يف  �أ�صتق��ر 
تغطيت��ه يف خميم �لع��ودة �صرق مدينة 

رف��ح  وه��و مر��صل يف “�صبك��ة برق غزة 
�لإخبارية”

�أ�صيب، �مل�صّور يف وكالة   :10-9-2018
عطي��ة   �لتلفزي��وين  لالنت��اج  "�ملن��ارة" 
بر�صا�ص��ة  عام��ا،  حج��ازي28  نا�ص��ر 
حّي��ة �طلقه��ا جن��ود �لحت��الل، �أ�صابته 
وفخ��ذه،  �ليمن��ى  ركبت��ه   يف  �صظاياه��ا 
�أثن��اء تغطيته م�ص��ري�ت �لع��ودة �لكرى 
�لع�صك��ري  زيكي��م  موق��ع  م��ن  بالق��رب 

�لإ�صر�ئيلي �صمال غرب مدينة غزة .

�ل�صحف��ي  �أ�صي��ب    :10-9-2018
عام��ا   26 من�ص��ور،  جم��ال  ح�ص��ن 
�ص��كان خمي��م �لري��ج باملحافظ��ة  م��ن 
ل��دي  �صحف��ي  م�ص��ور  وه��و  �لو�صط��ى، 
و�جلاردي��ان  ني��وز  �صم���ش  وكال��ة 
يف  غ��از  بقنبل��ة  �أ�صي��ب  �لريطاني��ة، 

�لر�أ�ش.

يف  �لحتالل  حمكم��ة   :13-9-2018
عوفر حتاكم �لأ�ص��ري �ل�صحفي علي د�ر 

علي مر��صل تلفزيون فل�صطن .

�لحت��الل   حمكم��ة   :13-9-2018
تفر���ش غر�م��ة مالي��ة عل��ى �ل�صحف��ي  
عل��ي د�ر عل��ي قدره��ا ٢٧٠٠�صيقل قبل 

�أن تفرج عنه.

�ل�صحف��ي  �أ�صي��ب   :14-9-2018
�صحيف��ة  مر��ص��ل  �لغ��ول  ��صماعي��ل 
�لر�صال��ة  بر�صا���ش �لحت��الل خ��الل 

تغطيته م�صرية �لعودة �صرق غزة.

ب��الل  �مل�ص��ور  2018-9-14:�أ�صي��ب 
م��ن  �لق��دم  ن��اري يف  �لعباد�ص��ة بطل��ق 
قبل ق��و�ت �لحت��الل �ل�صرئيلي �صرق 

خانيون�ش يف م�صرية �لعودة �لكرى .

�مل�ص��ور  �أ�صي��ب   :14-9-2018
�ل�صحف��ي ن�ص��ال ��صتية م�ص��ور �لوكالة 
�ل�صيني��ة بعيار مع��دين يف �ل�صدر �أثناء 
تغطيت��ه للمو�جه��ات �ملندلع��ة يف بلدة 
بال�صف��ة  قلقيلي��ة  ق�ص��اء  كفرق��دوم 

�ملحتلة.

ق��و�ت  �حتج��زت   :15-9-2018
�لعم��ور،  عم��ر  �ل�صحفي��ن  �لحت��الل 
وعم��اد جرين قرب بل��دة تقوع جنوب 
�صرق بي��ت حلم، و�قتادتهم   �إىل مر�كز 

�لتحقيق �خلا�صة بهم.

�أ�صي��ب �ل�صحفي مازن   :16-9-2018
�صليم��ان قدي��ح 25 عام��ا، ب�صظية عيار 
ن��اري خ��الل تغطي��ة تظاه��رة �صلمي��ة 
�صرق��ي بل��دة خز�ع��ة �صرق��ي مدين��ة 
�إذ�ع��ة  مر��ص��ل  وه��و  يون���ش،  خ��ان 
�لرب��اط، ومر��صل وم�ص��ور يف �صبكة نور 
�لإخبارية، و�أ�صيب ب�صظايا يف كف يده 

�لي�صرى.

ثائر  �مل�ص��ور   �أ�صي��ب    :18-9-2018
خال��د فهمي �أب��و ريا�ش، 24 عام��ًا، وهو 
م�ص��ور يف �ل�صحيف��ة �لرتكي��ة، و�أ�صيب 
بقنبل��ة غاز يف �لر�أ���ش؛ خالل �لتغطية 
يف �ملو�جه��ات �ملندلعة علي حاجز معر 

�يرز �صمال قطاع غزة.

خليل  حمم��د  �أ�صي��ب    :18-9-2018

"اإلعالم": ) 72( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل أيلول الماضي
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ب��در، 22 عام��ًا، وه��و �صحف��ي يف �ملركز 
�لفل�صطين��ي لالإع��الم، و�أ�صي��ب بقنبلة 

غاز يف �لركبة �ليمنى.

2018-9-18:  �أ�صي��ب حممد عاطف 
�لعر�بي��د، 23 عام��ًا، وه��و م�ص��ور ل��دى 
وكال��ة �إع��الم �ل�صم��ال، و�صبك��ة �أخبار 
يف  غ��از  بقنبل��ة  و�أ�صي��ب  فل�صط��ن، 

�لوجه.

ي�صتدع��ي  �لحت��الل   :18-9-2018
�ل�صحفي��ة دي��ال جويح��ان، للتحقي��ق 
معها مبركز حتقي��ق وتوقيف "�لق�صلة" 
يف ب��اب �خلليل بالقد���ش �لقدمية،  بعد 
�حتج��از بطاقته��ا �ل�صخ�صي��ة، ومنعه��ا 
م��ن  ممار�ص��ة مهامها، موجه��ة لها تهمة 
وعرقل��ة  �لع��ام"،  بالنظ��ام  "�لإخ��الل 
عمل �صرط��ي، "خ��الل تغطيتها �حد�ث 

�مل�صجد �لأق�صى �ملبارك".

ق��و�ت  �أ�ص��درت   :18-9-2018
�لحت��الل "�لإ�صر�ئيل��ي" �أم��ًر� يق�ص��ي 
باإبع��اد �لنا�ص��ط �ملقد�صي ف��ادي مطور، 

عن �مل�صج��د �لأق�صى و�لبل��دة �لقدمية 
ه��و  ��صتدعائ��ه  عق��ب  يوًم��ا،   15
و�ل�صحفي��ة دي��ال جويح��ان �إىل مركز 

�صرطة �لحتالل و�لتحقيق معها .

�ل�صرط��ة  �عت��دت   :18-9-2018
�لإ�صر�ئيلي��ة، عل��ى �مل�ص��وؤول �لإعالمي 
�لأق�ص��ى  �مل�صج��د  �أوق��اف  د�ئ��رة  يف 
فر����ش �لدب���ش بال�صرب مرت��ن، �أثناء 

تغطيته �قتحامات �ل�صرطة للم�صجد.

يج��ر  �لحت��الل    :20-9-2018
�ل�صحافي��ة  ع��ال مر�ص��ود  م��ن مدين��ة 
نابل���ش، عل��ى دف��ع كفالة مالي��ة بقيمة 
بعد  �أن تفرج عنها  قب��ل  �صيكل   3000

٧ �أ�صهر من �لعتقال.

�ل�صرط��ة  منع��ت   :20-9-2018
"�لقد���ش"  �لإ�صر�ئيلي��ة،  طاق��م  قن��اة 
روؤى  �ملر��صل��ة  �ص��م   �ل��ذي  �لتعليمي��ة 
�لقد�ص��ي، و�مل�صّور يزن حد�د من �لدخول 
و�لت�صوي��ر يف �ملتح��ف �لإ�صالم��ي د�خ��ل 
�أن��ه  بحج��ة  �لأق�ص��ى،  �مل�صج��د  ح��رم 

كان  �لت��ي  بالكام��ري�  �لت�صوي��ر  "ممن��وع 
يحملها �لطاقم".

�أ�صي��ب �ل�صحف��ي خالد   :21-9-2018
جب��ل  يف  �ملع��دين  بالر�صا���ش  �صبارن��ة 

�لري�صان غرب ر�م �هلل.

�لحت��الل  ق��و�ت   :21-9-2018
ت�صته��دف طاقم قناة �لقد���ش و�لطو�قم 
�ل�صحفي��ة بقناب��ل �لغاز يف خمي��م ملكة 
م��ن  به��دف زجه��م ومنعه��م  �ص��رق غ��زة 

ممار�صة مهامهم يف تغطية �لحد�ث.

2018-9-22: �أ�صي��ب �مل�صور �ل�صحفي 
�أك��رم �صب��ري بر�صا�ص��ة يف �لق��دم خ��الل 
تغطيت��ه �ملو�جه��ات مع ق��و�ت �لحتالل 

�صرق خان يون�ش .

2018-9-23: �أ�صي��ب �مل�صور �ل�صحفي 
�أن�ش جم��ال حممود �ل�صري��ف، 21 عامًا، 
من �ص��كان جباليا، وذل��ك يف م�صرية جرى 
تنظيمه��ا �ص��رق تل��ة �أب��و �صفي��ة، �صم��ال 
�صرقي جباليا، �صم��ال قطاع غزة. �أ�صيب 
�ل�صحف��ي �ملذك��ور ب�صظية عي��ار ناري يف 

�لبطن.

يثب��ت  �لحت��الل   :24-9-2018
بح��ق  ��صه��ر   6 مل��دة  �لإد�ري  �لعتق��ال 

�لإعالمي �ل�صحفي حممد منى.

وكال��ة  م�ص��ور  �أ�صي��ب   :24-9-2018
م�صور �لأنا�ص��ول �لرتكية منت�صر ح�صني 
�ل�ص��و�ف 28 عام��ا بقنبل��ة غ��از بالق��دم 
و�أ�صيب��ت كامريت��ه �لفيديو بعي��ار ناري؛ 
خالل تغطية �مل�ص��رية �لبحرية �لتا�صعة 

�صمايل قطاع غزة .

يعتق��ل  �لحت��الل   :25-9-2018
�ل�صحفي��ة منال �جلعري يف منطقة باب 

�لز�وية و�صط �خلليل.

2018-9-26: �أ�صي��ب �مل�صور �ل�صحفي 
عب��د �لرحمن �لكحل��وت21 عام��ا م�صور 
وكال��ة �صه��اب، بقنبل��ة غ��از مبا�ص��رة يف 
ذر�ع��ه �لأمي��ن خ��الل تغطيت��ه فعاليات 
حاج��ز بي��ت حان��ون �صم��ال غ��زة، يذكر 
�أن ه��ذه �لأ�صي��ب �لثاني��ة �لت��ي يتعر�ش 
له��ا �ل�صحف��ي �لكحل��وت خ��الل م�ص��ري�ت 

�لعودة.

2018-9-26: �أ�صي��ب �ل�صحفي حممد 
�إ�صماعي��ل جرب��وع، 44 عام��ا، م��ن �صكان 
خمي��م �لريج باملحافظ��ة �لو�صطي ، وهو 
م�ص��ور ل��دي �ملكت��ب �لإعالم��ي للجبه��ة 
وحم��رر  فل�صط��ن  لتحري��ر  �ل�صعبي��ة 
24" ، �أ�صي��ب  "موق��ع �صب��ق  �خب��اري ل��� 

بقنبلة غاز يف �لوجه.

2018-9-26: �أ�صيب �ل�صحافية  �صمر 
�أب��و �لعوف بالختن��اق يف مو�جهات معر 

�يرز ونقلها �ىل �مل�صت�صفى.

�حل��ر  �مل�ص��ور  �أ�صي��ب   :26-9-2018
خ��الل  بالختن��اق  نح��ل  �أب��و  حمم��د 
�صم��ال  �ي��رز  مع��ر  مو�جه��ات  تغطيت��ه 

قطاع غزة.

�أ�صي��ب �مل�صوري��ن عمري   :26-9-2018
��صتيتي��ة25 عام��ا، بعيار مطاط��ي �أ�صفل 
�لع��ن �لي�ص��رى و�لرجل �لي�ص��رى، وعمري 
جم��ال لطفي ��صتيتي��ه ) 25 عاما( بعيار 
مط��اط بالقدم �لي�صرى �ثن��اء  تغطيتهم 
�ل�صب��ان  ب��ن   ج��رت  �لت��ي  للمو�جه��ات 
وجن��ود �لحت��الل ق��رب ق��ر يو�صف يف 

نابل�ش بال�صفة �لغربية.

 2018-9-26: ق��و�ت �لحتالل تعتقل 
�لكاتب��ة  �ل�صحفي��ة �إ�ص��ر�ء خ�ص��ر ليف 
غنيم��ات)35 عاما(، م��ن منزلها يف بلدة 
�عم��ال  و�ص��ط  �خللي��ل  �صم��ال  �صوري��ف 
مترك��ز  م��كان  �إىل  و�قتادته��ا  تفتي���ش، 
�لآلي��ات �لع�صكرية، كما ج��رى نقلها  �ىل 
�صجن ه�صارون، بعد عر�صها على �ملحكمة 

�لع�صكرية يف �ليوم نف�صه.

2018-9-26: �إد�رة موق��ع �لفي�صبوك 
حتظ��ر ع��دد م��ن �ل�صحفي��ن و�لن�صطاء 
للمحت��وى  ن�صره��م  خلفي��ة  عل��ى 
�لفل�صطين��ي، مث��ل: ر�م��ي �صم��ارة، د�لي��ا 

ن�صار، ت�صنيم ق�صوع.

عوف��ر  حمكم��ة   :27-9-2018
�لع�صكري��ة مت��دد �أم��ر توقي��ف �لأ�ص��رية 
غنيم��ات  ليف  خ�ص��ر  �إ�ص��ر�ء  �لكاتب��ة 
�صوري��ف،  بل��دة  �ص��كان  م��ن  )30عام��ًا( 
ق�صاء مدين��ة �خلليل، وذلك مدة ثمانية 

�أيام؛ بحجة ��صتكمال �لتحقيق.

عوف��ر  حمكم��ة   :27-9-2018
�لع�صكري��ة جتدد �أم��ر �لعتقال �لإد�ري 
�لنا�ص��ط  �عتقال��ه  �ملع��اد  �لأ�ص��ري  بح��ق 
�صاه��ن  ح�ص��ن  �أ�صام��ة  و�ل�صحف��ي 
)35عام��ًا( من �ص��كان بل��دة دور�، ق�صاء 
مدينة �خللي��ل، وذلك مدة �أربع��ة �أ�صهر، 

للمرة �لثانية على �لتو�يل.

2018-9-28: �أ�صي��ب طال��ب �لإع��الم 
ع��الء �لنم��ر بقنبلة غ��از يف ظهره خالل 
ت�صجيل��ه تقري��ر� م�ص��ور�  �ص��رق قط��اع 

غزة.

خم�ص��ة  �أ�صي��ب    28-9-2018:5
�صحفي��ن و�عالمي��ن م��ن خمي��م �لعودة 
�صرق غزة خالل تغطية جمعة �نتفا�صة 

�لق�صى وهم :

�أ�صي��ب �ل�صحفية حنن بارود من بقنبلة 
تغطي��ة  خ��الل  ر�أ�صه��ا  يف  مبا�ص��رة  غ��از 
جمع��ة �نتفا�صة �لق�ص��ى مبخيم �لعودة 

�صرق غزة

�أ�صيب �مل�صور �ل�صحفي حممد �أبو قادو�ش  

يف يدي��ه خ��الل تغطيت��ه للمو�جه��ات يف 
جمعة �نتفا�صة �لق�صى �صرق غزة

�أ�صي��ب �ل�صحف��ي �أجم��د �أجم��د ج��ر�دة 
وبالختن��اق  وي��ده  قدم��ه  يف  ب�صظاي��ا 
نتيج��ة ��صتن�صاق��ه قناب��ل �لغ��از �مل�صي��ل 
للدموع خ��الل تغطيته جمع��ة  �نتفا�صة 

�لق�صى مبخيم �لعودة �صرق غزة.

 �أ�صيب حممود عبد �لعال و�حمد ح�صونة 
، نتيج��ة ��صتن�صاق��ه قنابل �لغ��از �مل�صيل 
للدموع خ��الل تغطيته جمع��ة  �نتفا�صة 

�لق�صى مبخيم �لعودة �صرق غزة.

خ��ر  وكال��ة  م��ن  �ل�صب��ة  مع��ن  �أ�صي��ب 
لالنباء �لفل�صطينية بقنبلة غاز يف كتفه 
خالل تغطيت��ه جمعة  �نتفا�صة �لق�صى 

مبخيم �لعودة �صرق غزة.

2018-9-30: �أ�صي��ب �ل�صحفي حممد 
"روي��رتز"،  وكال��ة   م�ص��ور  تركم��ان 
خ��الل  قدم��ه  يف  مطاطي��ة   بر�صا�ص��ة 

مو�جهات بطن حي �لهوى بر�م �هلل.

 " موق��ع  �إد�رة   :30-9-2018
م��ن  كل  ح�ص��اب   حتظ��ر  �لفي�صب��وك" 
و  �لن�ص��ر  م��ن  �لنج��ار  مثن��ى  �ل�صحف��ي 
حت��ذف ح�ص��اب �ل�صحف��ي ح�ص��ن ��صليح، 

وحتذف �صفحة قناة كل �لنا�ش.

�لد�خلي��ة  �لنته��اكات  تفا�صي��ل 
�أيل��ول/  �صه��ر  خ��الل  �لفل�صطيني��ة 

�صبتمر2018

�م��ن  �أجه��زة  ��صتدع��ت   :1-9-2018
�ل�صلط��ة، �ل�صحف��ي حممد �أب��و جحي�صة  
ل�صتدع��اء�ت  �لر�ص��وخ  رف���ش  و�ل��ذي 
�أجهزة �ل�صلطة له وذلك لعدم قانونيتها.

ر�م  �صلح  حمكم��ة  �أّجل��ت   :5-9-2018
�هلل،  حماكم��ة  �ل�صحفي��ن ر�م��ي �صمارة 
مر��صل��ة  خلي��ل  ونائل��ة  ح��ر،  �صحف��ي 
"ب�صب��ب ع��دم ح�ص��ور   ، "�صكاي��ز  مرك��ز 
31 ت�صري��ن �ول/  �مل�صتك��ي" �إىل تاري��خ 
�كتوب��ر، عل��ى خلفّية �لق�صي��ة �ملرفوعة 
�صدهما و�ملعروف��ة بق�صية مركز �لنجاح 
�جلر�ئ��م  لقان��ون  ��صتن��اًد�  �لإعالم��ي، 

�لإلكرتونية.

�ملخابر�ت  جهاز  �حتج��ز   :5-9-2018
�إذ�ع��ة  يف  �لر�م��ج  مق��ّدم  �لفل�صطين��ي، 
جحي�ص��ة،  �أب��و  �صعي��د  حمم��د  "م��رح" 
�صاع��ة ون�صف �ل�صاعة يف مق��ر �جلهاز يف 

�خلليل، بعد رف�صه �لمتثال لال�صتدعاء

�من  �أجه��زة  ��صتدع��ت    :27-9-2018
م��ن  �ص��اور  م�صع��ب  �ل�صحف��ي  �ل�صلط��ة 
�خللي��ل ، ول��دى و�صول��ه مق��ر �ملخابر�ت 
فّت�ص��ه عنا�ص��ر �جله��از، و�أخ��ذو� هاتف��ه 
ل��دى  �أن��ه معتق��ل  و�أبلغ��وه  وحاجيات��ه، 

�جلهاز دون �إبد�ء �لأ�صباب.

"اإلعالم": ) 72( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل أيلول الماضي
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�جلمام��ة قري��ة عربية تق��ع على 
م�صافة 29 كم �إىل �ل�صمال �لغربي 
م��ن بئر �ل�صب��ع، وتبعد ع��ن طريق 
غ��زة – بئ��ر �ل�صبع م�صاف��ة تقرب 
من 17 كم، ، يجاورها خربة بطيح 
يف �جلن��وب، و�لكوفخة يف �جلنوب 
�ل�صم��ال،  و�لفالوج��ة يف  �لغرب��ي، 
وبرير يف �ل�صم��ال �لغربي. وبذلك 
خا�ص��ة  �أهمي��ة  موقعه��ا  �كت�ص��ب 
كمفتاح جلن��وب فل�صط��ن، كما �أنه 
جن��وب  م��ن  عره��ا  �مل��رور  ميك��ن 
فل�صط��ن �إىل �لأج��ز�ء �ل�صمالي��ة 
و�لغربية من فل�صطن. فهي حمطة 
�لنق��ب  م��ن  �لب��دو  قو�ف��ل  مل��رور 
�إىل �صم��ال فل�صط��ن. وق��د �صهدت 
�جلمام��ة يف نهاية �حل��رب �لعاملية 
�لأوىل معركة بن قو�ت �لحتالل 

�لعثماني��ن  وق��و�ت  �لريط��اين 
�لق��و�ت  �حت��الل  ع��ن  �أ�صف��رت 
و�لنط��الق  �ياه��ا  �لريطاني��ة 

منه��ا نحو �ل�صم��ال لحتالل �لقرى 
�لعربية �ملجاورة. ترتفع �جلمامة 
�لبح��ر،  �صط��ح  ف��وق  150م  نح��و 

قليل��ة  مب�صاحته��ا،  �صغ��رية  وه��ي 
بع��دد �صكانها. وكان��ت ت�صتمل على 
ع��ام  تاأ�ص�ص��ت  �بتد�ئي��ة  مدر�ص��ة 

1944. ��صتهرت �جلمامة بزر�عة 
�حلبوب، ول �صيما �لقمح و�ل�صعري. 
وتعتم��د �لزر�عة* عل��ى �لأمطار، 
�صنوي��ة  �أمط��ار  كمي��ة  تهط��ل  �إذ 
تقرب م��ن 300مم. وكان �لأهايل 
يهتم��ون برتبي��ة �ملو��ص��ي لت�ص��اع 
ح��ول  �لطبيعي��ة  �ملر�ع��ي  رقع��ة 

�جلمامة.
يف ع��ام 1948 د�رت رح��ى معركة 
بن �لع��رب و�لحتالل �ل�صر�ئيلي 
ق��و�ت  �حت��الل  ع��ن  �أ�صف��رت 
�لقري��ة،  �ل�صر�ئيل��ي  �لحت��الل 
وتدمريه��ا،  منه��ا،  �صكانه��ا  وط��رد 
�جلن��وب.  نح��و  منه��ا  و�لنط��الق 
وكان �ليه��ود قد �أن�ص��اأو� م�صتعمرة 
�أو�خر  يف  �أر��صيها  “روحاما” على 

فرتة �لنتد�ب.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية الجمامة المهجرة 
بئر السبع

غزة- �لر�أي
تو��ص��ل بلدي��ة غ��زة �أعم��ال تنظي��ف 
م�ص��ايف وب��رك جتمي��ع مي��اه �لأمط��ار 
�ملنت�ص��رة يف �أحي��اء ومناط��ق �ملدين��ة، 
�صم��ن ��صتعد�د�ته��ا ل�صتقب��ال ف�ص��ل 
�ل�صت��اء �لق��ادم، حيث قام��ت برتحيل 
�لرم��ال  م��ن  �آلف ط��ن   10 م��ن  �أك��رث 
يف  �ملرت�صب��ة  و�لأو�ص��اخ  و�لأترب��ة 
�لتجمي��ع  ب��رك  و�أحو����ش  �مل�ص��ايف 

وخطوط �لت�صريف.
وذك��ر مدير د�ئرة �ل�ص��رف �ل�صحي يف 

�لبلدي��ة، م. حمم��د �إم��ام، �أن �لأعمال 
�صمل��ت حت��ى �للحظة تنظي��ف 3000 
م�صرف مياه �أمطار يف �ملناطق �ل�صرقية 
و�لغربية ملدينة غزة، من �أ�صل 4000 
�أنح��اء  كاف��ة  يف  منت�ص��رة  م�ص��رف 

�ملدينة.
و�أو�ص��ح �إمام �أنه مت �لنتهاء من �أعمال 
تنظي��ف حو���ش تر�صيب برك��ة �ل�صيخ 
ر�ص��و�ن ونف��ق ت�صري��ف مي��اه �لأمطار 
بط��ول 150 مرت، �إ�صاف��ة �إىل تنظيف 
حو�ش �لرت�صي��ب يف حديقة �ل�صد�قة 

بح��ي �لتف��اح ونف��ق �لت�صري��ف د�خ��ل 
�حلديقة بطول 500 مرت.

و�أ�ص��ار �إىل نقل وترحي��ل 750 طن من 
�لرم��ال و�لأترب��ة و�لأو�صاخ �ملرت�كمة 
د�خل �مل�صايف، خالل عمليات �لتنظيف 
وترحي��ل  نق��ل  مت  فيم��ا  و�لتعزي��ل، 
4500 ط��ن م��ن د�خ��ل حو���ش بركة 
�ل�صيخ ر�صو�ن ونفق �لت�صريف، �إ�صافة 
�إىل 4000 طن من حديقة �ل�صد�قة.

وبن مدي��ر د�ئرة �ل�ص��رف �ل�صحي �أن 
�لأعم��ال ل تز�ل جارية حتى �للحظة 

مي��اه  ت�صري��ف  خط��وط  تنظي��ف  يف 
�لأمط��ار �لرئي�صي��ة �لو��صلة حلديقة 
�ل�صد�قة، حيث مت نقل وترحيل 800 
طن م��ن �لرمال و�لأتربة و�لأو�صاخ من 

د�خل هذه �خلطوط.
وكان��ت �لبلدي��ة ق��د �صرع��ت باإن�ص��اء 
ثالثة غ��رف لتجميع مي��اه �لأمطار يف 
�ص��ارع �ل�صكة بحي �لتف��اح حلل م�صكلة 
تنظيف خطوط ت�صريف مياه �لأمطار 
�ملوؤدي��ة حلديق��ة �ل�صد�ق��ة وت�صهي��ل 
عملي��ة ت�صري��ف مي��اه �لأمط��ار خالل 

ف�ص��ل �ل�صت��اء، �صمن م�ص��روع ممول من 
�لهيئ��ات  و�إقر����ش  تطوي��ر  �صن��دوق 

�ملحلية بقيمة 130 �ألف يورو.
يذك��ر �أن جلن��ة ط��و�رئ �ل�صت��اء �لت��ي 
�صكل��ت بق��ر�ر م��ن رئي���ش �لبلدي��ة م. 
نز�ر حج��ازي، موؤخ��ًر�، ب��د�أت �أعمالها 
بعد توزي��ع �ملهام على كاف��ة �لأع�صاء، 
ود�ر�ص��ة �ل�صتع��د�د�ت و�خلطط �لتي 
�صيتم �لعم��ل بها خالل �ملو�ص��م �لقادم، 
ل�صيما يف �أوقات �لطو�رئ و�ملنخف�صات 

�جلوية.

رحلت 10 آالف طن من األتربة واألوساخ المترسبة بداخلها

بلدية غزة تواصل أعمال تنظيف مصافي وبرك تجميع مياه األمطار
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ما هي �أهم �ملو�صوعات �لتي تقفز 
من �أذهاننا وتتجلى �أمام ناظرينا 
�ل�صلط��ة  رئي���ش  ُيذك��ر  عندم��ا 
عبا���ش  حمم��ود  �لفل�صطيني��ة 

مبو�قفه �جلدلية �ملُتفّردة؟
�لتن��ازلت  م��ن  طويل��ة  �صل�صل��ة 
و�جلغر�في��ة  �لتاريخي��ة 
و�لأخالقية و�لإن�صانية، مل تكن 
�أو�صل��و  بد�يته��ا هند�ص��ة �تف��اق 
�ل��ذي من��ح �لحت��الل %78 من 
فل�صطن �لتاريخية على طبق من 
ذهب، ومل تك��ن نهايتها �لعقوبات 
�ملفرو�ص��ة على �لأه��ايل �ملغلوب 
عل��ى �أمرهم يف قط��اع غزة، وبن 
�لأوىل و�لثاني��ة؛ �صيا�ص��ات قطع 
�لرو�ت��ب ومن��ع �لع��الج وجتوي��ع 
خم�ص�ص��ات  ووق��ف  �ملكلوم��ن 
و�لأ�ص��رى  و�جلرح��ى  �ل�صه��د�ء 
�ل�صتيط��ان  ع��ن  �لنظ��ر  وغ���ش 
و�ل�صتم��ر�ر يف �لتن�صيق �لأمني، 

وِق�ش على ذلك حتى تتعب!
�ل�صلط��ة  رئي���ش  يتوج��ه 
�لفل�صطينية حمم��ود عبا�ش �إىل 
�لأمم �ملتحدة وهو ل يحظى باأي 
تو�فق وطن��ي بكل �أ�ص��ف، يذهب 
وه��و مك�ص��وف �لظهر وق��د خ�صر 
�صعبه ج��ّر�ء �صيا�صات��ه �لقمعية 
�صعبن��ا  �أبن��اء  جت��اه  �لتفّردي��ة 
�لفل�صطين��ي، يذهب دون �أي دعم 
ف�صائلي ول �لتفاف �صعبي حوله، 
يذه��ب وقد �أكد م��ر�ر� على نبذه 
للمقاوم��ة، وهي �لورق��ة �لأقوى 

�لت��ي كان��ت �صتجعل �لع��امل يقف 
ولكن��ه  وتقدي��ر�،  �حرت�م��ا  ل��ه 
�أ�صر على �إحر�قها بكل �أ�صف مرة 

�أخرى.
�أن  �أمتن��ى  �أك��ن  مل  ب�صر�ح��ة؛ 
به��ذه  �ل�صلط��ة  رئي���ش  يذه��ب 
�مل�صّو�ص��ة  �ل�صعيف��ة  �ل�ص��ورة 
و�مل�صّوه��ة �إىل �لأمم �ملتحدة، بل 
كّنا نتمنى �أن يذهب وهو مت�صلحًا 
ب�صعب��ه ومبقاومت��ه، كن��ا ناأمل �أن 
يك��ون قوي��ا بحقوقن��ا �ملذبوحة 

على طاولة �أو�صلو �للعينة.
ويف �لوق��ت �ل��ذي و�ص��ل �لع��امل 
في��ه �إىل درجة عالية من �لتطور 
�حلق��وق  �إحق��اق  يف  و�لتق��دم 
عل��ى ح��د زعمه��م؛ �إل �أن��ه عامل 
�أع��وج وقفت عن��د �أهو�ئه �أحالم 
�صعبن��ا وحقوقه وثو�بت��ه، فبات 
يتنّك��ر لنا وملقدر�تن��ا ويف �لوقت 
ذ�ت��ه ُيق��ّر لالحت��الل باأحقيت��ه 
يف �أر�صن��ا، �إنه��ا قم��ة �لعنجهي��ة 

و�ل�صتهتار و�ل�صلف.
�إح��دى  نظ��ري  لف��ت  م��ا 
�لت��ي �ص��درت ع��ن  �لت�صريح��ات 
ير�أ�صه��ا  �لت��ي   - فت��ح  حرك��ة 
حمم��ود عبا���ش- حي��ث �عترت 
يف م�صمون ت�صريحها �أن "خطاب 
�ملتح��دة دع��م  �لأمم  تر�م��ب يف 
لأمري��كا  و�ن�صح��اب  لالحت��الل 
م��ن م�صئوليتها �لدولي��ة"، فطاملا 
�أن �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكية 
�أ�صبحت د�عم��ة لالحتالل - كما 

�عرتف��ت فت��ح �أخ��ري� - �إذن مل��اذ� 
"نزيه��ا"  به��ا و�صيط��ا  يتم�ّصك��ون 
لعملي��ة �لت�صوي��ة �أم م��ا يطلقون 

عليها "عملية �ل�صالم"؟

هل لديكم إجابة؟
و��صمح��و� يل �أن �أت�ص��اءل �أي�ص��ا؛ 
هل حان �لوق��ت لتعلن "فتح" عن 
ف�ص��ل م�ص��روع �أو�صلو �ل��ذي كانت 
�لأمريكي��ة  �ملتح��دة  �لولي��ات 
هي �لر�عية ل��ه؟ ومتى �صت�صحب 
فت��ح و�ل�صلطة �لع��رت�ف بدولة 
لكم��ة  توج��ه  لك��ي  "�إ�صر�ئي��ل" 
قاتلة لكل �أع��د�ء ق�صيتنا؟ وهل 
�لوطني��ة  �لوح��دة  وق��ت  ح��ان 
�لتجرب��ة  تل��ك  بع��د  �حلقيقي��ة 
�ملري��رة؟ م��ن هو �جل��ريء �لذين 
يجيبني على ت�صاوؤلتي �لريئة؟
قب��ل ذلك �أطل��ق رئي���ش �ل�صلطة 
حممود عبا���ش ت�صريحات كثرية 
ومنه��ا م�صّورة وموّثق��ة بالفيديو 
وه��و يجل���ش �إىل جان��ب �لرئي�ش 
�لأمريكي "دونالد تر�مب" يدعو 
�لع�ص��ر  �صفق��ة  دع��م  �إىل  فيه��ا 
"�صفقة �لقرن"، وهو ما يثبت �أنه 
مت��ورط فيها ب�ص��كل و��صح متاما، 
فبالتايل من �مل�صتح�صن �أل يخرج 
علين��ا �أحد ليقول لنا �أن �لرئي�ش 
�هلل  �لق��رن"!  "�صفق��ة  يو�ج��ه 

يرحمكم.
عل��ى  تكتب��و�  �أن  جّربت��م  ه��ل 

يحا�صر  "رئي�ش  "جوجل" عبارة 
�صعبه ويقط��ع رو�تبهم؟" جّربو� 
و�ق��ر�أو� �لنتائ��ج �لت��ي �صتخ��رج 
لك��م على �لف��ور و�لت��ي يت�صّدرها 
�لفل�صطيني��ة  �ل�صلط��ة  رئي���ش 
حمم��ود عبا���ش ب��ال من��ازع، نعم، 
�ل�صه��د�ء  رو�ت��ب  قط��ع  لق��د 
وحت��ى  و�ملحرري��ن  و�جلرح��ى 
�صج��ون  يف  �لقابع��ن  �لأ�ص��رى 
�لحت��الل، كما وفر���ش عقوبات 
غ��زة  قط��اع  يف  �لأه��ايل  عل��ى 
فقطع رو�تبه��م و�أخذ خم�ص�صات 
��ة �لت��ي ه��ي م��ن حقوقهم  �ملقا�صّ
دون �أن يعيدها لهم، حتى لو على 

�أي �صكل من �لأ�صكال.
كي��ف  �أ�صتغ��رب  ذل��ك  كل  و�إز�ء 
�ملتح��دة  �لأمم  �إىل  �صيذه��ب 
�لذي��ن  ه��وؤلء  با�ص��م  ليتح��دث 
وعاقبه��م  وجّوعه��م  قهره��م 
�أ�صتغ��رب  ب��دون ذن��ب �قرتف��وه، 
كي��ف �صيذه��ب هن��اك ويتح��دث 
�لت��ي يقاطعه��ا  �لف�صائ��ل  با�ص��م 
�إىل  ي�ص��ري  مم��ا  وي�صتعديه��ا، 
�لفج��وة و�له��ّوة �لو��صع��ة �لت��ي 
تركه��ا عبا���ش بينه وب��ن �صعبنا 
وف�صائل��ه، مم��ا يع��زز روؤيته نحو 

�لنف�صال و�لإق�صاء و�لتفّرد.
وبلغ��ة �لعل��وم، ف��اإن هن��اك ثمة 
"فج��وة فيزيائي��ة" ب��ن رئي���ش 
حمم��ود  �لفل�صطيني��ة  �ل�صلط��ة 
عبا���ش وجوقة �ملُطّبل��ن معه من 
جه��ة، وب��ن �ل�صع��ب �لفل�صطيني 

ولجئي��ه  ومقاومت��ه  وف�صائل��ه 
م��ن جه��ة �أخ��رى؛ ه��ذه �لفج��وة 
كب��رية وموؤمل��ة له��ا �أول ولي�ش لها 
�آخ��ر، حيث �أنها قطعت كل معاين 
و�لعالق��ة  و�لفيزي��اء  �لكيمي��اء 
و�لرت�ب��ط بينه كرئي���ش وبينهم 

ك�صعب!
كلم��ا كان��ت �ملو�ق��ف �ل�صيا�صي��ة 
بتو�فق��ات  وم�صن��ودة  متوح��دة 
د�خلي��ة ومنطقي��ة؛ كلم��ا كان��ت 
�أق��وى  و"�لفيزي��اء"  �ملخرج��ات 
و�أنظ��م ومتج��ّذرة ب�ص��كل ُيظه��ر 
للع��امل،  ور�صالت��ه  �صعبن��ا  ق��وة 
كان��ت  كلم��ا  �صحي��ح،  و�لعك���ش 
متفّرق��ة  �ل�صيا�صي��ة  �ملو�ق��ف 
وغري م�صن��ودة بتو�فقات د�خلية 
ومنطقية؛ كلم��ا كانت �ملخرجات 
و�أب�ص��ع  �أ�صع��ف  و"�لفيزي��اء" 
ب�صكل ُيظهر �صعف �صعبنا و�صعف 
ر�صالته �إىل �لعامل بكل �أ�صف مرة 

ثالثة.
م��ن  �ملخ��رج  �أن  نق��ول  وجم��دد� 
ه��ذ� �لو�قع �مل��وؤمل �ل��ذي نعي�صه 
�لوطني��ة  بالوح��دة  فق��ط  ه��و 
�لت��ي  �حلقيقي��ة  �لفل�صطيني��ة 
�لوطني��ة،  بامل�صاحل��ة  تب��د�أ 
ب�"دول��ة  �لع��رت�ف  و�صح��ب 
كل  ووق��ف  �لحت��الل"، 
�لإج��ر�ء�ت �لتي �أ�ص��اءت لتاريخ 
�صعبن��ا �لفل�صطيني، حينها نخرج 
م��ن �لنف��ق �ملظل��م و�مل��اأزق �ل��ذي 
و�صعون��ا فيه ويرمونن��ا كلهم عن 
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طريقة فعالة لتطهير الجسم من السموم

�كت�ص��ف علم��اء جامع��ة �ص��ان باولو 
�لر�زيلي��ة �أن �لتماري��ن �لريا�صي��ة 
ت�صاعد يف تطهري �لن�صيج �لع�صلي من 

�ل�صموم �لروتينية.
 ،MedicalXpress ويفيد موق��ع
ب��اأن �ل�صعف �لع�صلي هو �صمة مميزة 
�لذي��ن  و�لأ�صخا���ش  �ل�ص��ن  لكب��ار 
يعان��ون م��ن �إ�صابة �لع�ص��ب �لوركي، 

نتيجة قلة حركتهم.
�لت��ي  �لتج��ارب  نتائ��ج  بين��ت  وق��د 
�مل�صاب��ة  �لفئ��ر�ن  عل��ى  �أجري��ت 
باأنه��ا  م�صتح��ث،  ع�صب��ي  باعت��الل 
تعاين من ��صطر�ب �للتهام �لذ�تي، 
وه��ي عملية تفكك مكون��ات �خلاليا 
�ملت�ص��ررة و�ل�صم��وم د�خ��ل �جل�صيم 
�حلال )ليزو�ص��وم(. بيد �أن �لفئر�ن 
�لتي كان��ت ن�صطة بدني��ا قبل �أربعة 

يف  �جلر�ح��ي  �لتدخ��ل  م��ن  �أ�صابي��ع 
�لع�ص��ب �لوركي، حافظت على م�صتوى 
�للته��ام �لذ�ت��ي �أعل��ى م��ن �لفئ��ر�ن 

�لأخرى.
ويف جترب��ة ثاني��ة، حج��ب �لباحثون 
عالق��ة  ل��ه  �ل��ذي   ATG7 ج��ن 
�لن�صي��ج  يف  �لذ�ت��ي  باللته��ام 
ه��ذ�  وي�صف��ر  �لهيكل��ي.  �لع�صل��ي 
�جل��ن �لروتين��ات �لتي تتك��ون منها 
تدم��ري  يف  ت�صاه��م  �لت��ي  �حلوي�صل��ة 
�أظه��رت  وق��د  �لتالف��ة.  �لع�صي��ات 
�لفئ��ر�ن �لتي كب��ح يف ج�صمه��ا ن�صاط 
�جلن ATG7 �صعفا ع�صليا متز�يد�.
و��صتن��اد� �إىل ه��ذ�، ميك��ن �لق��ول �إن 
�حلرك��ة و�لتماري��ن �لبدني��ة ت�صاعد 
يف تطهري �جل�صم من �ل�صموم وبالتايل 

حتافظ على �ل�صحة.

�لر�أي - فل�صطن عبد �لكرمي
يف �لوق��ت �ل��ذي ي�صت�صل��م في��ه بع���ش �لنا�ش 
�أم��ام  �حلي��اة  فت�ص��َود  به��م،  �أمل��ت  لإعاق��ة 
وحتقيقه��م  جناحه��م  وي��رو�  ناظريه��م، 
لأحالمه��م وطموحاتهم �صرب��ا من �مل�صتحيل، 
حقق��و�  �آخري��ن  �أ�صخا�ص��ا  هن��اك  �أن  �إل 
م�صتحي��ل  �ص��يء  ل  �أن  و�أظه��رو�  جناح��ات 
�عاقته��م،  حت��دي  و��صتطاع��و�  �لإر�دة،  م��ع 

وحتقيق ذ�تهم و�لو�صول بها �إىل بر �لأمان.
بعزمي��ة وحت��ِد كبريي��ن، ميار���ش ح�ص��ن �أب��و 
ك��رمي "38"عام��ا ريا�صة �لطائ��رة "جلو�ش" 
مع �لعدي��د من زمالئه م��ن ذوي �لحتياجات 
�خلا�ص��ة، بع��د ��صابت��ه ع��ام 2006 ج��ر�ء 
��صتط��الع  طائ��رة  قب��ل  م��ن  ��صتهد�ف��ه 

�إ�صر�ئيلية، �أفقدته �صاقه �لي�صرى.
 ويف عام 2007 ق��رر �أبو كرمي تركيب طرف 
�صناع��ي لقدم��ه، ف�صاف��ر �إىل جمهورية م�صر 
�لعربي��ة، وخ��الل �صف��ره �لتق��ى ع��ن طري��ق 
�ل�صدف��ة بفري��ق �لطائ��رة جلو�ش م��ن قطاع 
غ��زة، و�أب��دى رغبت��ه يف �لن�صم��ام للفري��ق، 
ث��م مت ت�صكيل منتخب م��ن ذوي �لحتياجات 
�خلا�ص��ة يف حماول��ة للم�صارك��ة يف بط��ولت 
خارجي��ة، �إل �أن �لغ��الق �ملتك��رر و�ملتو��صل 

للمعابر حال دون حتقيق ذلك.

نجاح وطموح
يق��ول �أب��و كرمي يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي": �أكر 
جن��اح حققت��ه عندم��ا مت ت�صكي��ل فريق كرة 
ق��دم لالأ�صخا�ش مبت��وري �لقدمن وهو �لأول 
عل��ى م�صت��وى فل�صطن، خا�ص��ة يف ظل �رتفاع 
ع��دد �مل�صاب��ن بالب��رت"، موؤك��د� �أن �لإ�صابة 

و�صام �ص��رف و�أن �لن�صان يجب عليه ممار�صة 
بالق�ص��اء  و�لر�ص��ا  طبيع��ي،  ب�ص��كل  حيات��ه 

و�لقدر.
ويب��دي حما�صته و�صغف��ه مبمار�صة �لريا�صة 
ب�صكل يومي، �لأمر �لذي غري كثري� من حياته 
�أن �لإ�صاب��ة مل  �إىل  �لإ�صاب��ة، م�ص��ري�  بع��د 
حترم��ه حتقيق م��ا ي�صبو �لي��ه، و�أن �لإعاقة 

طريق جديد لفتح حياة جديدة.

يحل��م �لرجل �لذي �ص��ارف على �لأربعن، باأن 
ميث��ل بل��ده فل�صط��ن يف كل �ملحاف��ل �لدولية 
و�لعربي��ة، ورف��ع عل��م بل��ده خ��ارج �لوط��ن، 
�لحت��الل،  حت��دي  يف  رغبت��ه  ع��ن  معرب��ا 
قائال:" مهم��ا فعل �لحتالل فلن ي�صتطيع من 
خ��الل �لإعاقة �أن يحرمن��ا �صيء، فنحن حب 

�حلياة �أي�صا".

أمنية ولكن
حمم��د �أب��و بي���ش 31 عام��ا، ه��و �لآخ��ر فقد 
�صاق��ه �لي�ص��رى خ��الل جلو�ص��ه م��ع ع��دد م��ن 
�أ�صدقائ��ه �أم��ام ب��اب منزل��ه �لو�ق��ع يف ح��ي 
�ل�صجاعي��ة �ص��رق غ��زة يف �حل��رب �لأخ��رية 
على قطاع غزة، بعدما باغتتهم قذيفة دبابة 
حاقدة، فا�صت�صهد كافة �أ�صدقائه، فيما �أ�صيب 

حممد ببرت يف �صاقه.
يقول �أب��و بي�ش يف حديث ل�"�ل��ر�أي":" تاريخ 
بالن�صبة يل،  ي��وم موؤمل ج��د�   10-7-2014
بعدم��ا كنت لعب ك��رة مميز يف جمي��ع �أندية 
غ��زة، ولك��ن بالرغم من رغم فق��د�ن �صاقي �إل 
�أنن��ي �أمار���ش حيات��ي �ليومية ب�ص��كل طبيعي، 
ومعنوياتي عالية لإكمال م�صو�ري �لريا�صي".
�أم��وري  �إ�صابت��ي، كان��ت  ويتاب��ع:" يف بد�ي��ة 
�صعب��ة جد�، ولكن مع ��صتم��ر�ر �لوقت حاولت 
�أن  وق��ررت  حيات��ي،  ظ��روف  م��ن  �لتح�ص��ن 
�أك��ون لع��ب ك��رة ممي��ز"، معرب��ا ع��ن �أمنيته 
يف �مل�صارك��ة يف �لبط��ولت �لدولي��ة، و�عتماد 

فريقهم �صمن �لأندية �لأخرى.
ويعت��ر �غ��الق �ملعاب��ر يف قطاع غزة م��ن �أهم 
�مل�صبب��ات �لرئي�صي��ة �لت��ي تق��ق عائق��ا �أم��ام 
خ��روج فري��ق ك��رة �لطائ��رة جلو�ش م��ن �أجل 

�مل�صاركة يف �لبطولت �خلارجية.

احتضان شعبي وحكومي
�لفل�صطين��ي  �لحت��اد  رئي���ش  يق��ول  ب��دوره 
لب��د:" �إن  نا�ص��ر  �لطائ��رة جلو���ش  لريا�ص��ة 
�لحت��اد ي�ص��م �صبع��ة �أندي��ة للرج��ال و�ثنان 
م��ن ذوي �لحتياج��ات �خلا�ص��ة"،  لل�صي��د�ت 
مو�صح��ا �أن ه��وؤلء يكونون على ق��در كبري من 

�لنه��اك �لجتماع��ي، و�أي�صا كاره��ن للحياة، 
وي�صعرون باأن حياتهم مدمرة فيبقون حبي�صو 

�ملنزل.
ويوؤك��د لبد يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي"، �أن �لحتاد 
ل��ذوي  �ل�صح��ي  �لتاأهي��ل  تق��دمي  يح��اول 
�لحتياج��ات �خلا�ص��ة م��ن خ��الل �لريا�ص��ة، 
مث��ل تقوي��ة �لع�صالت و�لدخ��ول يف �ملناف�صات 
�لريا�ص��ة، مو�صح��ا �أنه من �ملفرو���ش �أن يكون 
لديه��م م�ص��اركات يف تركي��ا ولك��ن مت منحه��ا 
لالعب��ن يف �ل�صف��ة �لغربي��ة ب�صب��ب �غ��الق 
�ملعاب��ر، و�أي�ص��ا كان م��ن �ملفرت���ش �مل�صاركة يف 
بطول��ة باجلز�ئر وعمان ولكن �لظروف حالت 
دون ذلك.  ويطالب لبد �حلكومة �لفل�صطينية 
ب�ص��رورة  و�ملحلي��ة  �لوطني��ة  و�ملوؤ�ص�ص��ات 
�لهتم��ام برعاية ذوي �لحتياجات �خلا�صة، 
�خلا�ص��ة  �لحتياج��ات  ذوي  �أن  �إىل  منوه��ا 
يتمنو� �لهتمام و�لعناية و�لحت�صان من قبل 
�ل�صع��ب و�حلكومة، لفت��ا يف �ل�صياق ذ�ته �إىل 
�أن ه��وؤلء طموحه��م و��صع وكب��ري، ويفتخرون 

باإ�صابتهم و�عاقتهم.
ووف��ق ما ذكره فاإن ملع��ب كرة �لطائرة جلو�ش 
ق�صم��ن،  �إىل  مق�ص��م  �أمت��ار   10 طول��ه  يبل��غ 
وعر���ش �صت��ة �أمت��ار م��ع �صبك��ة بارتف��اع م��رت 
و19 �صم. وي�صم �مللعب 12 لعبا مق�صمن �إىل 
فريقن، فيما متار�ش �للعب��ة باليدين و�لر�أ�ش 
و�لرجلن و�لالع��ب جال�ش على �لأر�ش ومينع 

رفع نف�صه.
و�صن �لحت��الل �لإ�صر�ئيلي عدو�نا كبري� على 
قط��اع غ��زة �صي��ف ع��ام 2014، ��صتمرت 51 
يوم��ا، �رتقى خالله��ا نحو 2137 �صهي��دً� فيما 

�أ�صيب �أكرث من 11100جريح.

"الرياضة".. طريق شقه ذوو احتياجات خاصة لتحدي اإلعاقة
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غزة – خا�ش �لر�أي:
�ليوم هو �ل�صاد���ش و�لع�صرين من �صبتمر، 
وهو منا�صبة عاملية ت�صامنية مع �ل�صحفي 
مقدم��ة  يف  ز�ل  م��ا  �ل��ذي  �لفل�صطين��ي 
�ل�صف��وف لتغطي��ة �لأح��د�ث و�لتط��ور�ت 
�لي��وم  ه��و  �لفل�صطيني��ة،  �ل�صاح��ة  عل��ى 
�لعامل��ي للت�صامن مع �ل�صحف��ي �لفل�صطيني 
�ل��ذي مي��ر يف كل ع��ام ومتر مع��ه ذكريات 

جميلة و�أليمة.
ظروف ��صتثنائية

تاأت��ي هذه �ملنا�صبة يف هذ� �لعام بينما متر 
�لق�صي��ة �لفل�صطينية بظ��روف ��صتثنائية 
خا�صة ما متر به مدينة �لقد�ش من تهويد 
ممنه��ج، و�ل�صف��ة �لغربي��ة م��ن ��صتيط��ان 
وتقطي��ع لأو�صالها، وقطاع غ��زة وح�صاره 
�ل�صدي��د و�لعقوب��ات �ملفرو�ص��ة عليه، مما 
وتت�صاع��ف  و�لآلم  �جل��ر�ح  م��ن  يزي��د 
فيه��ا �ملعان��اة، بينم��ا يكتفي �لع��امل مبهمة 
�صعبن��ا  ماأ�ص��اة  عل��ى  �ملتف��رج"  "�ملر�ق��ب 

�لفل�صطيني.

�لأمان��ة  معه��ا  تت�صاع��ف  �مل�صاه��د  ه��ذه 
�مللقاة على عات��ق �ل�صحفين و�لإعالمين 
�لذي��ن يت�ص��درون كل م�صه��د، وي��روون كل 
م��ن  ن�صتطي��ع  لقط��ة  كل  ويبث��ون  ق�ص��ة، 
خالله��ا �إظهار هذه �ملعان��اة �لتي ت�صبب بها 

�لحتالل يف �أرجاء �ملعمورة.

صحفيون .. شهداء وجرحى 
ومعتقلون

مت��ر ه��ذه �ملنا�صب��ة و�ل�صحفي��ون يقدمون 
�أغلى ما ميلكون، يقدمون �أرو�حهم ليرتقو� 
�أقالمه��م  ح��ر  �مت��زج  حينم��ا  �صه��د�ء، 
�لزكي��ة  بدمائه��م  كامري�ته��م  وعد�ص��ات 
�لطاه��رة، ويف جه��ة ثانية ُيغ��دق �آخرون 
بدمائه��م �أي�ص��ا م��ن �ل�صحفي��ن �جلرحى 
�لذي��ن فقدو� �أع�صاًء م��ن �أج�صادهم �أثناء 
تغطيته��م لالأح��د�ث و�إظهاره��م �حلقيقة 
�لحت��الل  جر�ئ��م  وف�ص��ح  �لع��امل  �أم��ام 

"�لإ�صر�ئيلي".
و�ل�صحفي��ون  �ملنا�صب��ة  ه��ذه  مت��ر  �أي�ص��ا 
م��ر�رة  كذل��ك  يعان��ون  �لفل�صطيني��ون 

�أك��رث  ير�ص��ف  حي��ث  و�ل�صج��ان،  �ل�صج��ن 
م��ن 20 �صحفي��ا و�إعالمي��ا د�خ��ل �صج��ون 
�لحتالل يدفعون �صريبة �لعمل �ل�صحفي 
و�حلقيق��ة �لت��ي يقدمونه��ا للع��امل يف كل 
م��كان، ليكون �ل�صحف��ي �ل�صهي��د و�جلريح 
و�لأ�ص��ري �صاهد على �أب�ص��ع �حتالل عرفته 
�لع�ص��ور �حلديث��ة، فق��ط لأنه��م يد�فعون 
عن �صعبهم �لفل�صطيني وق�صيتهم �لوطنية 

�لعادلة.

صحفيو غزة .. استثنائيون!
�ل�صحفي��ن و�لإعالمي��ن يف  ورمب��ا ح��ال 
قط��اع غ��زة يختل��ف م��ع ��صت��د�د �حل�صار 
وزيادة �ملعاناة �لت��ي يعي�صها �أهايل �لقطاع 
بالتز�م��ن مع ت�صدي��د �حل�ص��ار عليهم منذ 
�لعقوبات  فر�ش  مع  وبالتز�من  عام��ا،   13
م��ع  �أك��رث  وبالتز�م��ن  غ��زة،  قط��اع  عل��ى 
��صتمر�ر م�صرية �لع��ودة �لكرى �لتي متتد 
على مد�ر �أكرث من 25 �أ�صبوعا متو��صال من 

�لتغطية �مل�صتمرة لالأحد�ث و�لتطور�ت.
يوم��ًا �صابعًا م��ن �أيام �لأ�صب��وع مل يعد على 

هام�ش �لإج��از�ت �لأ�صبوعية �لثابتة لدى 
�أ�صح��اب مهنة �لبحث عن �ملتاعب يف قطاع 
غ��زة، بن م�صق��ة �خلو�ش يف �لث��ورة وبن 
مب��د�أ �لثب��ات و�لإ�ص��ر�ر؛ يظه��ر بخوذته 
ودرع��ه �ملطب��وع بكلم��ة "press" يف �أيام 

ُجمع م�صري�ت �لعودة �لكرى.
و�صط ميد�ن �لنري�ن ي�صتعد �لثو�ر لإ�صعال 
�نتفا�صته��م بالكو�صوك، وي�صتعد �مل�صعفون 
لنت�ص��ال �مل�صابن وتطبي��ب جروحهم �إل 
م��ن نف��ذت روح��ه �صهي��دً�، وينت�ص��ر جي�ش 
م��ن �ل�صحفي��ن ب��ن مر��صل��ن وم�صوري��ن 
عل��ى  ومعدي��ن  وحمرري��ن  وخمرج��ن 
بع��د م�صاف��ة �صف��ر من �مل��وت نف�ص��ه، وبن 

ر�صا�صات قاتلة متعمدة وع�صو�ئية.

صحفيان شهيدان
�ص��دري  يف  ��صتق��رت  متفج��رة  ر�صا�ص��ات 
�ثن��ن م��ن �ل�صحفي��ن �أودعته��م �صه��د�ء، 
�أبو ح�صن" ُدونت  و�أحمد  "يا�صر مرجت��ى 
�أ�صمائه��م يف لو�ئ��ح �لت�صحي��ات �ملفتوح��ة 
لل�صحفي��ن. ور�صا�ص��ات �أخ��رى متفج��رة 

��صتق��رت يف �أج�ص��اد �صحفين �آخرين جنو 
م��ن �ملوت بع��د �لو�ص��ول �إىل عتبات��ه، كان 
�أبرزه��م �ل�صحف��ي �مل�ص��ور "يا�ص��ر قديح"، 
�أقد�مه��م  يف  �أ�صيب��و�  مم��ن  وع�ص��ر�ت 

ت�صندهم �لعكاكيز.
�لأك��ر  �لن�صي��ب  كان  �ل�ص��ام  �لغ��از 
�ل�صحفي��ن  با�صتن�صاق��ه  حظ��ي  �ل��ذي 
و�ل�صحفي��ات، فلم تغنه��م و�صائل �حلماية 
�لإغم��اء  م��ن  ح��الت  يف  �لدخ��ول  ع��ن 
و�لغي��اب عن �لوعي لفرت�ت متفاوتة ونقل 

�لعديد منهم للم�صايف.

حاضرون في الميدان
�لطري��ق �ل��ذي ب��د�أه �ل�صحفي��ن ل ميكن 
لهم تغيري م�ص��اره كما ثّو�ر م�صري�ت �لعودة 
متامًا، فه��م �حلا�صرون �إىل �ملي��د�ن باكرً�، 
و�لذ�هب��ون من��ه حت��ى ميل �صم���ش يومهم 
نح��و �لغ��روب �لأحم��ر، منه��م م��ن ق�ص��ى 
م��ن ع��اد جريح��ا ومنه��م  �صهي��دً� ومنه��م 
�لعاك��ف على نقل �حلقيق��ة و�صورة �مل�صهد 

ب�صوته و�آخر بقلمه و�آخر بثباته.

يوم التضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني:

صحفيو فلسطين .. أبطال استثنائيون على خط النار
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غزة- �لر�أي
رفقة معد�ت��ه �لثابتة "كام��ري� وخوذة 
وبزة �ل�صحافة" مل يتاأخر م�صور وكالة 
�ل��ر�أي �لفل�صطيني��ة "عطي��ة دروي�ش" 
يومًا و�حدً� عن تلبية ند�ء �لثورة، ومل 
يرت�جع حلظة عن خطوط �لنار ور�صد 
�مل�صه��د م��ن م�صاف��ة �صفر، تل��ك �مل�صافة 
�لفا�صلة بن �ل�صل��ك �حلدودي �لفا�صل 
تنت�ص��ر  وب��ه  �ملحتل��ة  �لأر��ص��ي  ب��ن 
قنا�ص��ة لعين��ة ت�صط��اد �لأرو�ح، وب��ن 
جم��وع �لث��و�ر م��ن �ل�صب��ان ب��ن �أل�صن��ة 

�للهب �ملك�صوة بالغيوم �ل�صود�ء.
يختت��م �مل�ص��ور عطي��ة دروي���ش و�حدً� 
ويتج��اوز  عم��ره  م��ن  عام��ا  ثالث��ون 
بالتق��اط  متقدم��ة  مرحل��ة  برفقته��ا 
ف��كل  و�ح��د،  �آن  يف  �ملحرتف��ة  �ل�ص��ور 

�لكام��ري�  يف  دخوله��ا  ت�صج��ل  �ص��ورة 
�خلا�ص��ة به ل ميكن له��ا �أن تت�صاوى مع 
تلك �لتي �لتقطاه��ا غريه من �مل�صطفن 
ف��ازت  �مللته��ب، فق��د  عل��ى ذ�ت �خل��ط 
�لعدي��د م��ن �مل�صاه��د �حل�صري��ة �لت��ي 
�لتقطه��ا بعد�صت��ه. �أرب��ع جو�ئ��ز لأربع 
م�صاه��د حية، و�صتة �أع��و�م د�خل كادر 
وكال��ة �لر�أي �لفل�صطيني��ة كانت كفيلة 
�صمل��ه  يجم��ع  �ل��ذي  �مل�صه��د  ب�صناع��ة 
لُيع��رف  و�ح��دة،  �ص��ورة  "دروي���ش" يف 
�أن��ه م�ص��وٌر مثاب��ٌر ومب��ادٌر نح��و �صد�رة 

�لأحد�ث �لفاعلة �أينما حّلت.
�مل�ص��ور  ي�صج��ل  �لي��وم  ه��ذ�  يف  �أم��ا 
لذ�ته ولوكالة  "دروي�ش" نقل��ة نوعية 
�ل��ر�أي �لفل�صطيني��ة، بخو�ص��ه جتربة 
جدي��دة باختي��ار �أق��وى �ل�ص��ور �حلية 

م�ص��ري�ت  يف  م�صاهده��ا  �لتق��ط  �لت��ي 
�لع��ودة �لكرى وك�صر �حل�صار عن غزة، 
بي��ت  �فتتح��ه  معر���ش  يف  وم�صاركته��ا 

�ل�صحافة يف غزة.
وت�ص��ارك �ل�صحف��ي "دروي���ش" برفق��ة 
�مل�ص��ور "�أ�ص��رف �أب��و عم��رة" يف �فتتاح 
معر���ش بي��ت �ل�صحاف��ة �ل��ذي يحم��ل 
عن��و�ن "�صحفي��ون عل��ى خ��ط �لن��ار"، 
�لت��ي  �ملخاط��ر  بي��ت  �ل�ص��ور  وتنوع��ت 
يتعر�ش لها �ل�صحفيون وبن �لنتهاكات 
�لتي يتعر�صون له��ا دون �حرت�م لقانون 

�حلماية �ل�صحفية.
ويتز�من �فتتاح �ملعر�ش مع �ليوم �لعاملي 
�لفل�صطين��ي،  �ل�صحف��ي  م��ع  للت�صام��ن 
فكان��ت �لفر�صة لمع��ة لإب��ر�ز �ملعاناة 
�لتي يتعر�ش لها �ل�صحفي يوميًا وخالل 

�لأح��د�ث �لتي ي�صارك يف تغطيتها على 
حدود قطاع غزة.

مل يتغي��ب جمع��ة و�ح��دة ع��ن تغطية 
�ن�ص��م  ب��ل  �لك��رى،  �لع��ودة  م�ص��ري�ت 
لتغطي��ة �لأح��د�ث يف موق��ع "زيكي��م" 
�لع�صك��ري كل ي��وم �ثنن، فل��م يكن منه 
�إل �أن يلبي دع��و�ت �لتغطية �ل�صحفية 
لالأح��د�ث �مل�صتعل��ة، "�أكرث م��ا ميكن �أن 
يو�جه �ل�صحف��ي �ملتو�جد على �حلدود 
�لت��ي  و�لع��دو�ن  �لنته��اك  كمي��ة  ه��و 
يتعر�ش لها، و�أكرث ما يخيفه هو �صهولة 
�لإطاح��ة و�قتنا���ش ج�ص��د �ل�صحف��ي 

دون �حرت�م" يقول "دروي�ش".
ه��و  �صحف��ي  "كل  "دروي���ش":  ويتاب��ع 
معر�ش لالإ�صابة ومعر�ش للخطر ذ�ته، 
�أ�صب��ت  �ل�صخ�ص��ي  فاأن��ا عل��ى �صعي��دي 

�أك��رث م��ن م��رة بقناب��ل �لغ��از �إحد�ه��ا 
�أ�صاب��ت قدمي ب�ص��كل مبا�ص��ر، لكنها مل 
تثنيني عن مع��اودة �مل�صاركة يف تغطية 

�لأحد�ث".
�إىل جان��ب �لأحد�ث و�أي��ام �جلمع �لتي 
يلت��زم "دروي���ش" �للتحاق به��ا وباأيام 
�لثن��ن كذلك، لكنه مل يهمل �لأحد�ث 
�جلانبية و�ملنا�صبات �ملو�صمية وتغطية 
�لعدي��د م��ن من�ص��ات �ملوؤمت��ر�ت �ملو�صى 
بتغطيته��ا. ومل ين���َش "دروي�ش" تقدمي 
خال�ش �صكره و�متنانه "لوكالة �لر�أي" 
و�ملكت��ب �لإعالم��ي �حلكوم��ي، �لد�ع��م 
ل��ه يف م�صريت��ه �لإعالمي��ة يف  �لأك��ر 
م��ن  للعدي��د  �حلي��ة  �مل�صاه��د  توثي��ق 
�ملنا�صب��ات �ملو�صمية، كم��ا �صعيه جاهدً� 

لتوثيق �لأحد�ث.

يتصدر معرضًا للصور:

مصور الرأي "درويش" ُيوّثق بالمشاهد الحية "صحفيون على خط النار"
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

مل��ة وجمعت �حب��اب ،  �جلمي��ع يرت�ق�ش 
فرح��ا و�لع��الم ترف��رف ف��وق منزلن��ا 
و�لزغاري��د و�لأنا�صي��د تعلو ب��ن �لفينة 
و�لأخرى و�أن��ا �أ�صعر بان عقارب �ل�صاعة 

قد توقفت. 
 به��ذه �لكلم��ات و�صف��ت  �أم �ل�ص��ري ر�مي 
حج��ازي  حلظ��ات �نتظاره��ا ، فه��ا ه��ي 
وتتحم��ل  لت�ص��ر  قلبه��ا  عل��ى  ترب��ط 
فاجلرح �صيفتح من جديد ولكن �صيفتحه 
�لم��ل و�لفرح بخ��روج �بنها م��ن �صجون 
�لحت��الل بع��د �أن �أم�ص��ي 15عام��ا م��ن 
توج��ت  �لت��ي  و�ملعان��اة  و�لمل  �لع��ذ�ب 

بفق��د�ن و�ل��ده فقد �نتظره كث��ري� وكان 
كي��ف  ويخط��ط  �للحظ��ة  به��ذه  يحل��م 
بخروج��ه  و�لحتف��ال  �للق��اء  �صيك��ون 
ولك��ن  �أه ..�أه م��ا �أ�صعبه��ا م��ن حلظ��ات 
�أمل��ًا ولك��ن  ح��ن يبك��ي �لقل��ب �ملج��روح 
�لعق��ل يحت��م علي��ك �أن تر�ص��م �لب�صم��ة 
�جلميل��ة لتم�صح دمعة �أمل وتبكي فرحا، 
فقدنا غايل وخرج لن��ا �لأغلى �أنه �لأبن 
ر�م��ي ح�ص��ن حج��ازي  �ل�ص��ري  �لوحي��د 
و�ل��ذي �عتقل قب��ل 15عاما م��ن حاجز 
�ب��و ه��ويل ، تت�ص��ارب �لأف��كار يف ر�أ�ص��ي 
حلظ��ة ��صتقبال��ه ه��ل �صاأبك��ي �م �زغرد 

فرحا، �دعو �هلل �ن ي�صرين.
فانا بن �لفينة و�لأخرى �أترقب عقارب 
�ل�صاعة �لت��ي �عتقدت باأنه��ا ل تتحرك 

�أبد�”.
�أن  �أم ح�ص��ن حج��ازي قال��ت   زوجت��ه  
�لنتظ��ار م��ن �أ�صعب �للحظ��ات �لتي مير 
به��ا �لإن�ص��ان عل��ى م��دى �صن��ن طويل��ة 
خا�ص��ة �نن��ي �نتظرت��ه و�ن��ا عرو���ش مل 
يكن معي �ل طفلي �ل�صغري ح�صن و ها هو 
�لآن �أ�صب��ح فتى كبري جت��اوز �ل15عاما  
و�خ��ري� �صاأ�صع��ر بالر�ح��ة فق��د حتملت 
�عب��اء �عتقاله وتربية �بنه وغريها من 

�مل�صوؤولي��ات �لجتماعي��ة �لخرى حيث 
بنيت له بيتا وقمت بتاأثيثه .

�أم��ا ح�صن �ل��ذي حرم م��ن زي��ارة و�لده 
من��ذ خم���ش �صن��و�ت لأن��ه  جت��اوز �ل�صن 
�لقان��وين �مل�صم��وح ل��ه بالزي��ارة ��صرتى 
كامل��ة  جتهي��ز�ت  بعم��ل  وق��ام  بدل��ه 
ل�صتقب��ال و�ل��دة فهو ي�صعر �ن��ه ولد من 
جدي��د و�خ��ري �صي�صبح كباق��ي �لأطفال 

ويقول للجميع ها هو �بي .
�ينا���ش حج��ازي �صقيق��ة �لأ�ص��ري �لتي ما 
تعبت ول كلت م��ن �مل�صاركة يف �حتفالت 
�ل�ص��رى وكذل��ك �ل�صلي��ب �لأحمر دفاعا 

ع��ن �صقيقها قال��ت ل �أ�صتطي��ع �أن �أتخيل 
كي��ف �صاألق��ى �أخ��ي فق��د زين��ا ل��ه �ملنزل 
وعلقن��ا �ل�ص��ور وها هم �له��ل و�لأحباب 
و�جلري�ن يجتمع��ون لالحتفال بخروجها 
�صاملا غامن��ا من �صجون �لظل��م و�لحتالل 
رغ��م �أن قلب��ي يعت�صر �مل��ا �ق��اوم �لدموع 
و�كاب��د �لمل فاي��ن �بي �ل��ذي طاملا تعب 
كثري� و�صارك كثري� يف �حتفالت �ل�صرى 
ليطال��ب بالأف��ر�ج عن��ه تاأم��ل كث��ري� يف 
وفاجاأن��ا  �لأم��ل  خ��اب  ولك��ن  �ل�صفق��ة 
�لق��در ورح��ل دون �أن يحتفل معنا يف هذه 

�للحظات �جلميلة وي�صارك �لفرح .

المحرر رامي حجازي.. انتظره والده 
13عاما ثم رحل دون أن يحتضنه

غزة-�لر�أي-فل�صطن عبد �لكرمي
ي��كاد ل مي��ر ي��وم يف قط��اع غ��زة دون وق��وع 
م��ن  �لع�ص��ر�ت  �أرو�ح  حت�ص��د  ط��رق  ح��و�دث 
�ملو�طن��ن �لأبري��اء وت�صيب ع��دد �آخر منهم، 
يف حلظات خاطفة، نتيجة ل�صتهتار �لكثري من 
�ل�صائق��ن وجتاوزهم للقو�نن ع��دم �لتز�مهم 

بها.
وتقع م�صئولية �حلو�دث بالدرجة �لأوىل على 
�ل�صائقن نتيجة �ل�صتهتار و�ل�صرعة �لز�ئدة 
دون �للت��ز�م بالقو�ن��ن و�أنظم��ة �مل��رور، �إىل 
جان��ب ع��دم �لهتم��ام و�لالمب��الة م��ن بع�ش 
�لأهايل و�أولياء �لأمور ب�صاأن �أطفالهم وتركهم 
يف �ل�صو�رع �ملزدحمة بال�صيار�ت، يف وقت عدم 
وجود ر�د�ر�ت تر�قب حركة �ل�صائقن خا�صة 
بال�ص��كان،  و�ملكتظ��ة  �لرئي�صي��ة  �ل�ص��و�رع  يف 

�لأمر �لذي يزيد من وقوع �حلو�دث.
وقب��ل �أكرث من �أ�صبوع، ت��ويف �ملو�طن �إ�صماعيل 
�صاب��ر �جللي���ش )70 عام( جر�ء ح��ادث �صري 
وق��ع عل��ى "مف��رتق دول��ة" �ص��رق غ��زة، فيم��ا 
�أ�صي��ب جنلي��ه )عب��د �هلل وه��اين(، وهم��ا يف 
�خلام�ص��ة من عمريهما ج��ر�ء �حلادث بجروح 

و�صفت باأنها متو�صطة وطفيفة.

43 وفاة في 2018
من جهته يوؤكد مفت�ش حتقيقات حو�دث �ملرور 
�ملق��دم فه��د ح��رب، �إن��ه من��ذ بد�ي��ة 2018، 
هناك 43 حالة وفاةب�صبب �حلو�دث �ملرورية 
منه��م 27 م��ن �لأطفال، مو�صح��ا �أن 14 حالة 
وفاة منهم نتيجة حل��و�دث �لدر�جات �لنارية 

ب�صبب �صرعة �ل�صائق وتهوره.
ويقول حرب يف حديث خا�ش ل�"�لر�أي:"،" �إن 
�أ�صب��اب �حلو�دث كث��رية، وخا�ص��ة يف �ل�صو�رع 
�لرئي�صي��ة بغزة، ومن �أهمها �ل�صرعة �لز�ئدة، 
وتهور �ل�صائقن وخا�صة يف �ل�صو�رع �ملزدحمة 
باملو�طن��ن، �إىل جان��ب ع��دم �لت��ز�م �ل�صائ��ق 

بالأنظمة وقو�نن �ل�صري �ملوجودة.
ويوجد يف قطاع غزة و�حلديث للمقدم حرب، 
ر�د�ر و�حد قدمي فقط ول يفي بالغر�ش، وهو 
موجود على �متد�د �صارع �صالح �لدين، يف حن 

هن��اك نق�ش يف �لك��و�در �لب�صرية، �لأمر �لذي 
يوؤث��ر عل��ى مر�قب��ة �ل�صائ��ق وع��دم �لتز�م��ه 

بالقو�نن و�لأنظمة.
وتق��ع �مل�صئولي��ة يف وق��وع �حل��و�دث �ملرورية 
على �لأهايل، حيث ي�صيف:" م�صئولية �أولياء 
�خل��روج  عن��د  �أطفاله��م  مر�قب��ة  يف  �لأم��ور 
وع��دم  �ملزدحم��ة،  و�لطرق��ات  �ل�ص��و�رع  �إىل 
�لالمب��الة م��ن قبلهم �صب��ب حقيقي يف حدوث 
�إ�صابات ج�صدية بالطفل، قد تكون طفيفة �أو 

متو�صطة �أو قد ت�صبب �لوفاة.

توعية وتثقيف
م��ن جهت��ه يق��ول نائ��ب مدي��ر ع��ام �لهند�ص��ة 
و�ل�صالم��ة �ملرورية بوز�رة �لنق��ل و�ملو��صالت 
ه��اين مط��ر:" �إن �ل��وز�رة ت�ص��ع ن�ص��ب �أعينها 
وذل��ك  �ملروري��ة،  و�ملعيق��ات  �مل�ص��اكل  �أغل��ب 
م��ن خ��الل تنفي��ذ �لدوري��ات عل��ى �ل�صائقن، 
وتوعيته��م ب�ص��رورة �لرتكي��ز عل��ى �حل��د من 
�ل�صرع��ة، و�تخ��اذ �لتد�بري �لعالي��ة ملنع وقوع 
ح��و�دث". وي�ص��ري يف حديث��ه ل�"�ل��ر�أي"، �إىل 

�أن �ل��وز�رة �أع��دت خط��ة م��ن خ��الل تكثي��ف 
�لر�مج �لتوعوية للط��الب يف �ملد�ر�ش، بعدما 
تب��ن لن��ا م��ن خ��الل در��ص��ة قمن��ا باإعد�دها 
�أي�ص��ا  مت  كم��ا  �حل��و�دث،  ن�صب��ة  يف  �رتف��اع 
ت�صجي��ل  مت  حي��ث  �ل�صائق��ن،  م��ع  �لتو��ص��ل 
تغري ملح��وظ يف تعاطيهم م��ع �لأمر من خالل 
�لثقاف��ة و�لتوعية، لفت��ا يف �ل�صياق ذ�ته �إىل 
�أن �مل�صكل��ة معق��دة ب�صب��ب �لته��ور و�ل�صرع��ة 
�لعالي��ة م��ن بع���ش �ل�صائق��ن، وه��و م��ا ي�صكل 
خط��ر� على حي��اة �ملو�طنن. وين��وه مطر �إىل 
�أن بع�ش �لطرق حتتاج ل�صيانة و�إعادة تاأهيل، 
خا�ص��ة �ملفرتقات �لقريبة من �ملد�ر�ش، و�أي�صا 
بع���ش �لطرق ذ�ت �لبناء �لقدمي و�لتي حتتاج 
لتو�صي��ع للحد من �حلو�دث، �إىل جانب �صرورة 
و�صع �إ�صار�ت مرورية للم�صاة يف بع�ش �ل�صو�رع 

و�لتي قد ت�صكل خطورة على �أرو�ح �لأبرياء.
وبالرغم م��ن �حل��و�دث �ملرورية �لت��ي تتكرر، 
ن�صب��ة �حل��و�دث ه��ذ�  �أن  يوؤك��د  �أن مط��ر  �إل 
�لع��ام �أقل م��ن �لأع��و�م �ل�صابق��ة، �إل �أن ذلك 
ل مين��ع �أن يت��م �أخ��ذ �حليط��ة و�حل��ذر وقرع 
جر���ش �لإنذ�ر، مو�صح��ا �أن �لتخفيف من تلك 
�حلو�دث يتطلب �أجهزة متطورة، ولكن مل يتم 
تفعي��ل هذ� �ملو�صوع لأنه يحت��اج ل�صتري�د من 
�خل��ارج، يف وق��ت يقف �حل�ص��ار �ملفرو�ش على 

غزة حائال دون حتقيق ذلك.
ويطال��ب مط��ر ب�ص��رورة تفعي��ل �حلر���ش من 
قب��ل �ملو�طن ب�ص��رورة �ل�صري عل��ى خط �مل�صاة 
و�للتف��اف ميينا وي�صار� قب��ل عبور �ل�صارع من 

�أجل �حلفاظ على حياته.

بينهم 27 طفاًل

خالل 2018 .. حوادث الطرق تحصد أرواح 43 مواطنًا
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غزة – �لر�أي
�أعلن��ت وز�رة �لأ�صغال �لعام��ة و�لإ�صكان 
�لي��وم �لثالث��اء �لب��دء بتنفي��ذ م�ص��روع 
�إع��ادة �إعم��ار وترمي��م ثم��اين عم��ار�ت 
�صكنية يف منطقة �أبر�ج حي �لندى �صمال 
قط��اع غ��زة؛ �صم��ن �ملنح��ة �لإيطالي��ة 

�ملقدمة لل�صلطة �لفل�صطينية.
وت�صم��ل م�صاري��ع �ملنحة �إع��ادة �إعمار 4 
مب��اين �صكاني��ة مهدم��ة كلًي��ا يف منطق��ة 
�لقط��اع،  �صم��ال  �لن��دى"  "ح��ي  �أب��ر�ج 
وم�ص��روع �إعادة ترميم 4 عمار�ت �صكنية 
يف ذ�ت �ملنطق��ة، وم�ص��روع �إع��ادة تاأهيل 

ا. �لبنية �لتحتية للمنطقة �أي�صً
وتعر�ص��ت �أب��ر�ج �لن��دى خ��الل ع��دو�ن 
�صي��ف  يف  غ��زة  قط��اع  عل��ى  �لحت��الل 
تو�ج��د  �أثن��اء  عني��ف  لق�ص��ف   2014
�ل�ص��كان فيه��ا، م��ا �أوقع ع��دًد� كب��رًي� من 
�ل�صهد�ء و�جلرحى، وخّلف دماًر� كبرًي�.

بتمويل إيطالي..
البدء بترميم 
عمارات سكنية 

شمال غزة

غزة- �لر�أي
�لإعالم��ي  �ملكت��ب   – �لإع��الم  وز�رة  نظم��ت 
حو�ري��ة  ن��دوة  �لثالث��اء،  �لي��وم  �حلكوم��ي 
�ل�صحف��ي  م��ع  �لت�صام��ن  تعزي��ز  بعن��و�ن" 
ذل��ك  ج��اء   ، �ل��وز�رة  مق��ر  �لفل�صطين��ي" يف 
وو�صائ��ل  �ل�صحفي��ن  م��ن  لفي��ف  بح�ص��ور 

�لإعالم.
وح��ول �صبل تعزي��ز حال��ة �لت�صام��ن �لدويل 
�لإعالمي��ة  �ملوؤ�ص�ص��ات  ودور  �ل�صحف��ي  م��ع 
حت��دث �ل�صحف��ي �صريف �لن��ريب ع�صو نقابة 
�لت�صام��ن  ع��ن  �لفل�صطيني��ن  �ل�صحفي��ن 
م��ع �ل�صحف��ي �لفل�صطين��ي م��ن خ��الل وج��ود 
نقاب��ة لل�صحفي��ن قوي��ة تك��ون حا�صنة لكل 
لوج��ود  م�ص��ريً�   �لفل�صطيني��ن،  �ل�صحفي��ن 
عج��ز م��ع �لت�صامن م��ع �ل�صحف��ي �لفل�صطيني 
ب�صبب �لنق�صام �حلا�ص��ل يف �جل�صم �ل�صحفي 

�لفل�صطيني.
يف  �مل�صوؤولي��ة  يتحم��ل  �جلمي��ع  �أن  و�أ�ص��اف 
ع��ن  و�لدف��اع  للت�صام��ن  �لب�صي��ط  �لخف��اق 
�ل�صحفي ويف مقدمتهم نقابة �ل�صحفين لأنها 

�ملمثل �لوحيد لكل �ل�صحفين .
 و�أو�ص��ح �لن��ريب، �أن عو�م��ل نوعي��ة �خلطاب 
�لإعالم��ي �لفل�صطين��ي يج��ب �أن   ترتكز على 
�أن فل�صط��ن دول��ة خا�صعة حت��ت �ل�صر�ئيلي 
، مطالب��ًا بت�صكي��ل �ملجل���ش �لعل��ى لالإع��الم 
وتنظي��م مهنة �ل�صحافة وفق �صو�بط ر�صمية 
موحدة للخطاب �لعالمي بعيدة عن �لإعالم 
�حلزب��ي، مبين��ًا  �أن �مل�صطلح��ات �لإعالمي��ة 
�مل�صتخدم��ة خمتلف��ة ح�ص��ب �لأط��ر و�لكت��ل 
�خلط��اب  ع��ن  بعي��دً�  لالأح��ز�ب  �ل�صحفي��ة 
�ملوحد و�عالم �لتعبئ��ة �لفكرية و�لعالمية 

�ملوحدة.
وذك��ر �أن �مل�صت��وى �لعربي لحت��اد �ل�صحفين 
�لعرب لديه �خفاق كبري يف �لتعامل مع ممثلن 
فل�صطن يف �لحتاد ، م�صريً� لعمل جلنة تق�صي 

حقائق �لتابعة لالحتاد �لدويل �ل�صحفين يف 
�لتحقي��ق  بجر�ئ��م ��صر�ئيل �ص��د �ل�صحفين 
دون �ق��ر�ر نتائج �لتحقي��ق �خلا�صة باللجنة 
حت��ى �للحظ��ة ، م�صيف��ًا لق�ص��ور دور نقاب��ة 
�ل�صحفي��ن ودورها يف �ل�صغط للمطالبة بحق 

�ل�صحفين �لفل�صطينين .
بالتحل��ى  �ل�صحفي��ن  �لن��ريب  وطال��ب   
و�لن�ص��ر  للعم��ل  �لجتماعي��ة  بامل�صوؤولي��ة 
للقان��ون  �لعاملي��ة  �ملعاي��ري  �صم��ن  �ل�صحف��ي 
�لدويل ، و�أن �ل�صحفي يعمل وفق �لقانون دون 

جتاوزه.
م��ن جانبه��ا، حتدث��ت �ل�صحفي��ة غالية حمد  
مر��صل��ة قن��اة �جلزي��زة مبا�ص��ر، ع��ن بيئ��ة 
و�إ�صكالته��ا  �مليد�ني��ة  �لإعالمي��ة  �ملمار�ص��ة 
لل�صحفين، م�ص��ريًة بعدم وجود تطور ملمو�ش 
يف �لت�صام��ن مع �ل�صحفي �لفل�صطيني وحالت 
قت��ل و��صتهد�ف �ل�صحفي��ن م�صتمرة من قبل 
قو�ت �لحتالل �ل�صر�ئيل��ي منذ �قر�ر �ليوم 
�لعامل��ي للت�صام��ن م��ع �ل�صحف��ي �لفل�صطين��ي 

وحتى �للحظة.
للعم��ل  �ل�صتثم��ار  بيئ��ة  �أن  حم��د،  وبين��ت  
�ل�صحف��ي مفق��ودة ، و�أن �لفجوة بن �لد�ر�صة 
و�لو�ق��ع غري متنا�صقة ب��ن �لتطبيق �لنظري 
بتحدي��ث  مطالب��ًة   ، �جلامع��ات  يف  و�لعمل��ي 
�ملناه��ج �ل�صحفية يف �جلامعات من نطري �إىل 

تطبيق فعلي على �أر�ش �لو�قع لل�صحفين .
و�أ�ص��ارت �إىل  �أن �لنق�ص��ام وم��ا عك�ص��ه عل��ى 
�لعمل �لعالم��ي ب�صكل خا�ش �أ�صعف �لتعاون 
و�ث��اره ب��ن غ��زة و�ل�صف��ة لعم��ل �ل�صحف��ي 
و�ملطل��وب �لعم��ل عل��ى ح��ل �لق�صاي��ا �لهام��ة 
لل�صحفي��ن ، لفت��ة �إىل �صياع ح��ق �ل�صحفي 
يف �لعمل �خلا�ش وعدم جود �صمانات حقيقة 

وحماية لعمل �ل�صحفين .
�صعوب��ة  يج��د  �ل�صحف��ي  �أن  حم��د  و�أك��دت 
�صيم��ا يف  ، ل  �ملعلوم��ة  بع��دم ح�صول��ه عل��ى 
عم��ل �لتحقيق��ات �ل�صتق�صائي��ة يف فل�صطن 
، و�أن حماي��ة �ل�صحفي تكم��ن يف ت�صهيل عمل 
�ملعلوم��ات  �ل�صحفي��ة و�عطائ��ه  �لتحقيق��ات 

دون عقبات.
وذك��رت �أن �لقو�ن��ن كفل��ت لل�صحف��ي �صم��ان 
�ل�صحف��ي  و�أن   ، و�ل��ر�أي  �لتعب��ري  حري��ة 
�لفل�صطين��ي يعاين من �ل�صف��ر و�لتنقل ب�صبب 
�لج��ر�ء�ت �ل�صر�ئيلية على �ملعابر ، و�صياع 
فر���ش �لتدري��ب و�لعمل �خلارج��ي يوؤثر على 
تطور �لعالمي لل�صحفين ، م�صريًة �إىل �صعف 
�ل�صحاف��ة  لأدو�ت  و�لمكان��ات  �لتجهي��ز�ت 
�ل��دروع �لو�قي��ة وكمام��ات �لغ��از ، و�أن �ل��كل 

�ل�صحفي مطالب بدعم �ل�صحفي.
كم��ا طرحت حم��د ق�صية �لنظ��رة �ملجتمعية 
لل�صحفي��ات �لفل�صطيني��ات �لعامالت يف جمال 
�ل�صحاف��ة وما يعانن منه �أثن��اء عملهم ، و�أن 
نظرة �ملجتمع يجب �أن تتغري جتاه �ل�صحفيات 
�لعام��الت يف جم��ال  �لإع��الم م��ن خ��الل �ص��ن 
قو�ن��ن ت�صريعي��ة حلف��ظ حقوقه��م وعله��م 

�لإعالمي .
�لرتكم��اين  بك��ر  �حلقوق��ي  حت��دث  ب��دوره؛ 
للعم��ل  �لقان��وين  �لناظ��م  �إ�صكالي��ات  ع��ن 

�لإعالمي و�صبل �لت�صام��ن لل�صحفين يف �طار 
قان��وين وحج��م �لنته��اكات م��ا يتعر���ش ل��ه 
�ل�صحفي��ن يف قط��اع غ��زة و�ل�صف��ة �لغربية 
من قبل �لحتالل و�عتد�ء�ته بحق �لطو�قم 

�ل�صحفية.
وطال��ب باإع��د�د ملف��ات توثي��ق تعم��د قت��ل 
و��صته��د�ف �لحت��الل لل�صحفي��ن  وتقدميها 
ملحك��ة �جلنايات �لدولية بارت��كاب �لحتالل 
جلر�ئ��م  حرب ح�صب ميثاق روم��ا ، م�صيفًا �أن 
�لت�صريع��ات  و�لقو�نن تقي��د �لعمل �ل�صحفي 
كقانون �ملطبوع��ات و�لن�صر وقان��ون �جلر�ئم 

�للكرتونية ، و�لتي تقيد �لعمل �ل�صحفي .
و�أ�ص��اف بوج��ود م�صكل��ة ل��دى �ل�صحفي��ن يف 
�حل�ص��ول عل��ى �ملعلوم��ة يف �ج��ر�ء �لتقاري��ر 
�مل�صوؤولي��ة  و�أن   ، �ل�صحفي��ة  و�لتحقيق��ات 
�حلكوم��ي  و�جله��از  �لحت��الل   يتحمله��ا 
ظ��ل  يف  و�لتنظيم��ات  و�لح��ز�ب  �لر�صم��ي 
وجود �عالم �صيا�ص��ي وموجه ، مطالبًا باإعادة 
�لنظ��ر يف �لقو�ن��ن و�لت�صريعات وم��ن �صمنها 
قان��ون �لعقوب��ات �لفل�صطين��ي وحتييد �لعمل 

�ل�صحفي عن �أي  عمل �صيا�صي.
و�لتعوي���ش  �ل�صحفي��ن  حلماي��ة  ودع��ا 
 ، �لحت��الل  قب��ل  م��ن  �خلا���ش  بالنته��اك 
وممار�ص��ة حري��ة �لعم��ل �ل�صحف��ي،  وحف��ظ 
حقوق �ل�صحفي��ن �لوظيفية �لعاملين د�خل 
�لعم��ل  ممار�ص��ة  حري��ة  و�صم��ان  �ملوؤ�ص�ص��ات 
د�خ��ل موؤ�ص�صته ، و�لهتمام بال�صحفيات على 
م�صتوى حكوم��ي وموؤ�ص�صاتي وحفظ حقوقهم 

وعملهم �لإعالمي.
وطال��ب �لرتكم��اين �ص��رورة تطوي��ر ق��در�ت 
�ل�صحفين وتوف��ري �لمكانيات و�أدو�ت �لعمل 
�لعالم��ي ،وتوف��ري �حل�ص��ول عل��ى �ملعلوم��ات 
�أو  �لأخب��ار  �صعي��د  عل��ى  �ص��و�ًء  لل�صحفي��ن 
�لتحقيق��ات �ل�صتق�صائي��ة يف جم��ال عمله��م 

�لإعالمي.

"اإلعالم" تنظم ندوة حوارية بعنوان" تعزيز التضامن مع الصحفي الفلسطيني"


