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غزة - �لر�أي
�أطلقت وز�رة �لإعالم – �ملكتب �لإعالمي 
 ،24/10/2018 �خلمي���س  �حلكوم��ي 
حملة تغريد عرب ها�شتاق "#�ن�شرها_
�شح" به��دف توعية وتثقيف رو�د مو�قع 

�لتو��ش��ل �لجتماعي بعدد من �لأخطاء 
�ملحاذي��ر  بع���س  وتو�شي��ح  �ل�شائع��ة 

و�مل�شامني �مل�شيئة.
وقال رئي�س �ملكتب �شالمة معروف خالل 
موؤمتر �شحف��ي لإطالق �حلملة مب�شاركة 

لفي��ف من �ل�شحفي��ني ون�شط��اء �لإعالم 
�جلدي��د، �إن �له��دف �لرئي�ش��ي من حملة 
�ل�شتخ��د�م  �ش��وء  حال��ة  ه��و  �لتغري��د 
ل�شب��كات �لتو��ش��ل �لجتماع��ي و�إغفال 
و�لق�شاي��ا  �لقان��وين  �جلان��ب  �لعدي��د 

�ملهني��ة و�لأخطاء �لتي مت���س �مل�شوؤولية 
�لجتماعي��ة، ون�ش��ر �ل�شائع��ات وترويج 
�لأخب��ار �لغ��ر �شحيحة، ونق��ل �لأخبار 
ع��ن و�شائ��ل �لإع��الم �لعربي��ة و�لتعدي 
�لدق��ة  وع��دم  �لآخري��ن  حري��ة  عل��ى 

و�ل�شرع��ة يف ن�ش��ر �لأخب��ار دون م�ش��در 
ر�شمي.

�حلمل��ة  م��دة  �أن  �إىل  مع��روف  و�أ�ش��ار 
�شتك��ون على مد�ر �شهرين 
�شع��ار  حت��ت  10متتالي��ني 

لضمان سالمة النشر

"اإلعالم" تطلق حملة "#انشرها_صح" عبر مواقع التواصل
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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 _ �آلء �لنمر
م��ن يخم��د غ�شب �لث��ورة بع��د ��شتعالها، 
وم��ن �شيحك��م عليه��ا بامل��وت �لت��ام نهاية 
�لأ�شب��وع، وم��ن �شيق��ول للق��ر�ر �ل�شعب��ي 
للحدود  وكيف  �لنتفا���س؟"،  ع��ن  "كف 
�لثائ��رة �أن تتح��ول �إىل �أر����سٍ خمم��دة 
من �لنر�ن وم��ن بر�كني �لغ�شب؟، وكيف 
�لث��و�ر قب��ل حتقي��ق  م��ن  �أن تخل��و  له��ا 
قد �لو�فدون  مبتغاه��م، ومن ذ� �لذي �شررُ
نحو �لث��ورة يف كل جمع��ة د�خل بيوتهم 

�لهادئة �إل من ن�شيد �لغ�شب!.
�بتد�ًء م��ن �حلدود �ملمت��دة جنوبًا حتى 
�شمال قطاع غزة، و�لتي تف�شل بني �أر�س 
و�حدة، �شقها حمت��ل وبقعة �شغرة منها 
يحيى عليه��ا �لأح��ر�ر و�لث��و�ر ين�شدون 
تر�تيل �حلرية على طريقتهم �خلا�شة، 
غ��ر �آبهني بق��ر�ر�ت علي��ا ول بتهديد�ت 
ع�شكري��ة كب��رة، ف��كل �لأم��اين تعلق��ت 

بفك �حل�ش��ار �جلائر عن قطاعهم لأكرث 
م��ن ثالثة ع�ش��ر عاما، وتعلق��ت بتحرير 

�أر�س طال ترب�س �لحتالل بها.
يف �إط��ار توجيه �ملجل�س �ل��وز�ري �مل�شغر 
حلركة  �ل�شر�ئيلي" تهديده  "�لكابينت 
حما���س بقيامه بتنفي��ذ حملة �غتيالت 
مبا�ش��رة بح��ق قادته��ا، و�إعطائ��ه مهل��ة 
متتد حتى نهاية �لأ�شبوع �جلاري بح�شم 
�لو�ق��ع �ملي��د�ين، وذل��ك بتفعي��ل تهدئة 
نهائي��ة مع �حل��دود �ملتقاطعة مع غزة �أو 

�شن عدو�ن ع�شكري كبر.
م�شطف��ى  �ل�شيا�ش��ي  و�ملحل��ل  �لكات��ب 
�ل�ش��و�ف ق��ال ل�"�لر�أي" �أن م��ن يريد �أن 
ينف��ذ �لت�شعيد وي�شفه بالكبر ل يحتاج 
تهدي��د�ت  ولك��ن  تهديد�ت��ه،  يطل��ق  �أن 
�لحت��الل تاأت��ي يف ظ��روف �نتخابية يف 
��شتعر��س �لقوة �لت��ي ميكن لها �أن متحو 

غزة.

�لف�شائ��ل  �أخ��ذ  �إىل  �ل�ش��و�ف  و�أ�ش��ار 
�لع��دو  غ��در  م��ن  �لأمني��ة  �حتياطه��ا 
ه��و م��ن �مل�شائ��ل �ملهم��ة ج��دً� يف �لوق��ت 
�حل��ايل، منوه��ًا �إىل �أن �حتمالي��ة قي��ام 
ع�شك��ري  بع��دو�ن  �ل�شر�ئيل��ي  �لع��دو 
�ش��د قط��اع غ��زة تن��درج حتت خي��ار�ت 
�لرب��ح و�خل�شارة لدي��ه وتلبية م�شاحله 

�خلا�شة �شمن ح�شاباته �لتكتيكية.
�لقي��ادة  �أن  عل��ى  �ل�ش��و�ف  و�أك��د 
ل  �شخ�شياته��ا  مبختل��ف  �لفل�شطيني��ة 
ميكن لها �أن حتكم �إخماد و�إنهاء م�شر�ت 
�لع��ودة وك�ش��ر �حل�ش��ار �لت��ي تنطلق كل 
وح��ده  �لق��ر�ر  فه��ذ�  �أ�شب��وع،  منت�ش��ف 
ميتلك��ه �ل�شع��ب �لفل�شطيني و�ل��ذي ر�أى 
في��ه منفذً� وحيدً� لإح��د�ث �إرباك �أمني 

يالزم �لحتالل ليل نهار.
"م��ن ي��رى �حل�ش��د �ل�شعبي عل��ى �شاطئ 
زيكي��م �لع�شكري كل ي��وم �ثنني، و�رتفاع 

�حل�ش��ود  ل��دى  و�لث��ورة  �لغ�ش��ب  �شعل��ة 
جمع��ة،  كل  يف  �حل��دود  نح��و  �لو�ف��دة 
تق��دم  كل  يف  �لغ�ش��ب  وت��رة  و�رتف��اع 
�شعب��ي عن �شابقه، يعرف جي��دً� �أن �إنهاء 
�ملظاه��ر�ت �ل�شلمي��ة على �حل��دود قر�ر 
�شعبي ل حتكمه قر�ر�ت �شيا�شية خا�شة 

بالف�شائل" بح�شب �ل�شو�ف.
وكان رئي���س حكومة �لحت��الل بنيامني 
نتنياه��و ووزير جي�ش��ه �أفيغدور ليربمان 
ه��ّدد�، ب�ش��ن ع��دو�ن جدي��د عل��ى غ��زة 
جر�ء �زدي��اد وترة �لرب��اك �حلدودي 
يف م�شر�ت �لعودة و�لت��ي عدها ليربمان 
حما�س  ت�شتخدمه  ��شرت�تيجًيا  "�شالًحا 

�شد ��شر�ئيل".
وق��ال نتنياهو خالل جل�شة لوزر�ء حزب 
�لليك��ود �ملتطرف �ل��ذي يتزعمه: "يبدو 
�أن حما���س مل ت�شتوع��ب �لر�شالة �أنه �إذ� 
مل يوقفو� �لهجمات، ف�شوف يتم �إيقافهم 

بطريق��ة خمتلف��ة، و�شيك��ون ذل��ك موؤملا 
للغاية".

من جه��ة �أخرى �ختلفت �لفر�شيات �لتي 
و�شعه��ا زعم��اء �لع��دو �ل�شهي��وين، ب��اأن 
�إدخ��ال �ل�ش��ولر ورف��ع من�ش��وب �لدع��م 
�مل�ش��ر�ت  وط��اأة  م��ن  �شيخف��ف  �مل��ايل 
ذل��ك  �أن  �إل  �حلدودي��ة،  و�ملظاه��ر�ت 
حتق��ق بطريقة عك�شية من خالل �رتفاع 
�لأعد�د �ملحت�شدة على �حلدود �ملحاذية 

لقنا�شات و�آليات �لحتالل �لع�شكرية.
وت�شه��د ح��دود قطاع غزة من��ذ �لثالثني 
تظاه��ر�ت  �ملا�ش��ي،  مار���س  �شه��ر  م��ن 
م�شتم��رة �نطلق��ت حت��ت ��ش��م "م�شر�ت 
�لع��ودة �لك��ربى وك�ش��ر �حل�ش��ار"، حيث 
قمع��ت قو�ت �لحتالل تل��ك �لتظاهر�ت 
 200 م��ن  �أك��رث  �أرو�ح  ح�ش��دت  �لت��ي 
فل�شطين��ي و�أ�شاب��ت �أك��رث م��ن 22 �أل��ف 

منهم.

مهلة حتى نهاية األسبوع

"تهدئة أو تصعيد" منافسة بفرد العضالت
 االنتخابية اإلسرائيلية ضد غزة



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

االربعاء 22  صفر  1440هـ  / 31 أكتوبر  2018م
Wednesday - 31 October 2018

تقرير

03

غزة- �لر�أي _ �آلء �لنمر
كالربق م��رت �شبع �شنو�ت من تاريخ 
حترير �ألف و�شبعة وع�شرين �أ�شر� 
فل�شطيني��ا يف �شفقة تب��ادل حملت 
��ش��م "وف��اء �لأح��ر�ر"، لكنها مرت 
ثقيل��ة عل��ى م��ن بق��ي قابع��ا د�خل 
�شج��ون �لأ�ش��ر، �إل �أن �لأم��ل يلم��ع 
يف قلوبه��م باأن �لفرج �شيكون قريبًا 
بوع��د م��ن رج��ال �ملقاوم��ة باإعادة 
�ل�شفقة م��ن جديد بعد �حتفاظهم 
بع��دد م��ن �أ�ش��رى جن��ود �لحتالل 
خ��الل �لع��دو�ن �لأخر عل��ى قطاع 

غزة.
"حرية و�إبعاد"، �شعور�ن متناق�شان 
عا�شهم��ا �لأ�ش��ر �لفل�شطيني �ملحرر 
حلظ��ة  يف  عام��ًا   50 عق��ل  ولي��د 
و�ح��دة، فعلى �لرغم م��ن �أنه حترر 
تب��ادل  �شفق��ة  �شم��ن  �لقي��د  م��ن 
�لأ�ش��رى م��ع �جلن��دي �لإ�شر�ئيل��ي 
جلعاد �شاليط، �إل �أنه مل يتمكن من 
�لع��ودة �إىل غزة و�للتقاء باأ�شرته 

�لت��ي حرم منه��ا لع�ش��رون عاما، بل 
مت �إبعاده �إىل تركيا ليق�شي فيها ما 

تبقى من حياته.
ويف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي" م��ع �لأ�ش��ر 
�ملبع��د �إىل تركيا وليد عقل، حتدث 
ع��ن �أ�شو�قه �لت��ي يحملها �إىل رفاق 
�لأ�ش��ر �لقابع��ون يف �ل�شجون، متاما 
�لت��ي يحمله��ا  كم��ا تل��ك �لأ�ش��و�ق 
بني جنبات روح��ه لأر�شه وموطنه 
�إلي��ه  �لو�ش��ول  م��ن  ح��رم  �ل��ذي 
وتقبيل ثر�ه. وق��ال عقل �أن �حللم 
ي�شّوب �أمنياته نح��و ب�شي�س �لأمل 
�لذي متتلك��ه يد �ملقاوم��ة بتحرير 
بقي��ة �لأ�شرى ب�شفقة م�شّرفة، "مل 
نعد نحل��م �ش��وى باحلري��ة �لكاملة 
لر�ف��ق دربن��ا د�خ��ل �لأ�ش��ر و�لتي 

تذوقنا طعمها بكر�مة وعزة".
عق��ل  زوجه��ا  خال��د  �أم  وتر�ف��ق 
بطفل��ة  رزق  و�ل��ذي  غربت��ه،  يف 
توؤن���س  �لت��ي  باجلميل��ة  و�شفه��ا 
وح�ش��ة غربت��ه ع��ن �لوط��ن وق��د 

�أ�شماه��ا "ب�شمل��ة"، كم��ا م��الأ علي��ه 
�أحف��اده حياته �حل��رة ب�شحكاتهم 

ووجوههم �ل�شغرة.
عائل��ة �لأ�ش��ر �ملحرر عق��ل لز�لت 
فق��د  حزين��ة،  فرح��ة  تعي���س 
خال��د  و�بن��ه  زوجت��ه  ح�ش��رت 
وبناته و�أحفاده �إىل �لقاهرة بعيد 
�لتحرير، لينعمو� بقليل من �لدفء 
�ل��ذي �شتح��رم من��ه جم��ددً� م��دى 
�حلياة، فق��د كان �للقاء قا�شيًا على 

قلب �لأ�شر �ملحرر.
كم��ا تابع��ت "�ل��ر�أي" حديثه��ا م��ع 
�لأ�ش��ر �ملح��رر و�ملبع��د �إىل تركي��ا 
��شتع��اد  و�ل��ذي  ترك��ي،  �أب��و  ن��ادر 
وو�ش��ف  �لإف��ر�ج  بفرح��ة  �شع��وره 
�ل�شنو�ت �ل�شب��ع على مرور ذكر�ها، 
باأنه��ا مرت كمعزوفة عذبة فيها من 
�ل�شجون ما فيها حزنًا و�شوقا لبقية 
ق�شب��ان  خل��ف  �لقابع��ني  �لأ�ش��رى 
ترك��ي  �أب��و  �ملح��رر  وق��ال  �لأ�ش��ر. 
�أن �لأ�ش��رى حّمل��و� �ملقاوم��ة �أمانة 

خروجه��م م��ن �لعتم��ة �إىل �لن��ور، 
ويف ر�شال��ة �أو�شله��ا �إىل رفاق �لأ�شر 
ز�ل��ت  ل  �لأ�ش��رى  كل  �أح��الم  ب��اأن 
منقو�ش��ة بحري��ة بقي��ة �لقابع��ني 
خل��ف ق�شب��ان �لأ�شر، ف��كل �لآمال 
و�لأح��الم و�ل�شغف يحملن��ا لروؤية 
كل �لأ�ش��رى يف باح��ات حرة بعيدة 

عن حياة �ل�شجون.
و�أب��اح �ملح��رر �أب��و ترك��ي �أن �لعزة 
و�لأنفة تر�ف��ق روح �ملحرر باأنه مل 
يكم��ل ذ�ك �حلك��م �لوهم��ي �ل��ذي 
حك��م علي��ه، وحت��رر بالإك��ر�ه عن 
�أنف �لعدو �ل�شهيوين �لذي وعدهم 
بالبق��اء يف �ل�شج��ون م��دى �حلياة، 
مع��ربً� �أن �حلري��ة تكتم��ل بعودته 
وبقي��ة �لأ�شرى �ملبعدي��ن �إىل �أر�س 

�لوطن.
كل م��ن خرج ح��رً� مبعدً� م��ن �أ�شره 
�إىل خ��ارج بالده، يحم��ل يف جعبته 
حلمًا بعودت��ه �إىل �أر�شه وهي تنعم 
و�لنت�ش��ار،  و�حلري��ة  بالر�ح��ة 

وحلم��ًا �آخر يتج�شد في��ه م�شهدً� يف 
تبيي���س �ل�شج��ون م��ن كل �لأ�ش��رى 

�لفل�شطينيني.
ل يخل��و حدي��ث �لأ�ش��رى �ملحررين 
من ذكر �إخو�نهم �لأ�شرى �ملنتظرين 
للف��رج و�حلري��ة، ول يخل��و �أي�ش��ا 
م��ن �إع��الء ثقته��م مب��ا ترن��و �إلي��ه 
�ملقاوم��ة �لفل�شطيني��ة باملفاو�شات 
لتبيي���س  �جل��ادة  و�ملح��اولت 
�ل�شج��ون ب�شفق��ة تب��ادل م�شرف��ة 
ذ�ت ثم��ار ونتائ��ج و��شحة ل يغيب 
�لعالي��ة  �ملوؤب��د�ت  �أ�شح��اب  عنه��ا 

و�ملحكوميات �خليالية باأرقامها.
وم��ن �جلدير ذك��ره �أن �شفقة وفاء 
�لأح��ر�ر ��ش��رتط فيه��ا م��ن �لكيان 
�ل�شهي��وين �إبع��اد �أربع��ني �أ�شرً� من 
�لذي �عتربهم �لحتالل وجودهم 
عل��ى �أر���س �لوط��ن ي�ش��كل خط��رً� 
�أمنيًا عل��ى �أمنه، فكان��ت ثالث دول 
ل�شتقباله��م  �أبو�به��ا  فتح��ت  ق��د 

و�أبرزها قطر وتركيا و�شوريا.

في الذكرى السابعة لصفقة وفاء األحرار

األسرى المبعدين .. فرحة حريتهم ينقصها حلمين !
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غزة –�لر�أي-  كرمية �شهاب
كونه��ا حتتل �ملرك��ز �لثال��ث لأخطر 
�جللط��ات  بع��د  �لوف��اة،  م�شبب��ات 
�لقلبي��ة و�أمر����س �ل�شرط��ان، ياأمل 
طبي��ب من غزة �أن ي�شاهم �بتكاره يف 
�إنق��اذ مر�شى �جللط��ة �لدماغية من 
خ��الل ت�شخي�شها و�لتنب��وؤ بحدوثها 

عرب �لعني.
�لبن��ا )35 عاًم��ا(،  د. ولي��د مفي��د 
ول��د يف غ��زة و�أم�ش��ى فيه��ا �شن��و�ت 
�لط��ب  در��ش��ة  �أنه��ى  مر�هقت��ه، 
بجامع��ة   2009 �شن��ة  �لب�ش��ري 
يف  وتخ�ش���س  �أملاني��ا،  يف  كولوني��ا 
جر�حة �ملخ و�لأع�شاب يف �مل�شت�شفى 
�جلامعي يف مدينة �آخن، حيث يعمل 
�مل��خ  جر�ح��ة  يف  م�شت�ش��اًر�  هن��اك 
كقيم��ٍة  نف�ش��ه  �أثب��ت  و�لأع�ش��اب، 
علمي��ة ذ�ت �شمعة طيب��ة يف جماله 

خالل �ل�شنو�ت �لت�شع �ملا�شية.
�أن��ه  �إل  بالط��ب،  �ن�شغال��ه  ورغ��م 
بالتكنولوجي��ا  موهبت��ه  ي��رتك  مل 
و�لربجمة، تلك �ملوهبة �لتي لزمته 
من��ذ �شغره، فقد مزج ب��ني تخ�ش�شه 
وموهبته لبت��كار و�كت�شاف ما يعزز 
�ل�شع��ور  ومينحه��م  �ملر�ش��ى  ر�ح��ة 

بالأم��ان. كحائز عل��ى جائزة �أف�شل 
)�جلمعي��ة  �أملاني��ا  يف  طب��ي  بح��ث 
وط��ب  �لع�شب��ي  للط��ب  �لأملاني��ة 
حق��ق   ،)DGNI2017 �لط��و�رئ 
ولي��د تقدًم��ا كب��ًر� يف در��ش��ة طرق 
�لدماغي��ة  �ل�شكت��ات  ت�شخي���س 

و�لتنبوؤ بحدوثها عرب �لعني.
ب��ون  مدين��ة  يف  �ملقي��م  �لطبي��ب 
�لثانوي��ة  �أنه��ى  و�ل��ذي  �لأملاني��ة، 
�لوزي��ر  خلي��ل  مدر�ش��ة  يف  �لعام��ة 
بغ��زة، يوؤكد عل��ى �أن "غ��زة حتتوي 
�ل�شبابي��ة  �لطاق��ات  م��ن  �لكث��ر 
�ملبدع��ة، رغ��م �لأو�ش��اع �لإن�شانية 
�ل�شعب��ة و�لظ��روف �لقا�شي��ة �لت��ي 
يعانونها، ويجب �لعناية بها وتطوير 

قدر�تها".

نظارة ذكية
�لأع�ش��اب  جّر�ح��ي  �أن  ورغ��م 
معت��ادون عل��ى �لقي��ام بالإجر�ء�ت 
�لتدخلي��ة؛ تبقى �لعني ه��ي �ملدخل 
�لأ�شه��ل و�لأ�شرع و�لأو�ش��ح للتعرف 

على حالة �ملخ.
نظ��ار�ت  ع��ن  عب��ارة  �لبن��ا  �بت��كار 
لتحلي��ل �شبكي��ة �لع��ني للك�ش��ف عن 

كن  �شح��ة �لدم��اغ، ه��ذ� �لبت��كار ميرُ
�أن يدع��م مر�قب��ة مر�ش��ى �جللط��ة 
م��ن  �ملالي��ني  يق��ع  �لت��ي  �لدماغي��ة 
�لنا���س ح��ول �لعامل فري�ش��ة لها كل 

عام.
دماغي��ة،  جلط��ة  ح��دوث  مبج��رد 
بجلط��ة  �لإ�شاب��ة  فر�ش��ة  ت��زد�د 
تت��م  ولذل��ك  مبا�ش��رًة،  متك��ررة 
مر�قب��ة �ملر�شى ملدة ثالث��ة �أ�شابيع 
على �لأق��ل بوحدة �لعناية �لفائقة 
بع��د تعر�شهم للجلط��ة. وكجزٍء من 
فري��ق  ي�شتخ��دم  �ملر�قب��ة،  عملي��ة 
�لبن��ا  برئا�ش��ة  �لعامل��ني  �لأطب��اء 
كامر�ت كبرة لفح�س عني �ملري�س، 
فيما ياأتي �بتكار �لبنا ككامر� ذكية 
تق��وم بفح���س �ل�شبكية ب�ش��كل �أدق 

و�أ�شرع.
تركي��ب هذه �لكامر� �لذكية يح�ّشن 
جودة عملية مر�قبة �لدماغ، ومينح 
�لأطب��اء مزيًد� من �لط��رق �لفعالة 
مرحل��ة  خ��الل  �ملر�ش��ى  ملر�قب��ة 
تعافيهم، كما يوف��ر بيانات �إر�شادية 
يتم من خاللها حتديد مدى �حلاجة 
�أو  �لتدخ��ل  م��ن  �ملزي��د  لإج��ر�ء 

�لفحو�شات.

هذ� وتعك���س �شبكية �لعني و�أوعيتها 
�لتغ��ر�ت �لدماغي��ة �ملر�شية ب�شكل 
�لرعاي��ة  مل��زودي  وميك��ن  ف��وري، 
�ل�شحي��ة و�ش��ع �لكام��ر� عل��ى ر�أ�س 
ق��ر�ء�ت  عل��ى  للح�ش��ول  �ملري���س 

�شاملة ودقيقة و�شريعة.
نوب��ة  ه��ي  �لدماغي��ة"  و"�جللط��ة 
مفاجئة و�شدي��دة يحدث فيها متّزق 
�أو �ن�ش��د�د يف وع��اء دم��وّي دماغ��ّي، 
مم��ا يقط��ع جري��ان �ل��دم يف �لدماغ 
�لوع��اء  يغذيه��ا  �لت��ي  للمنطق��ة 
�لدموّي �لذي حدث فيه �لن�شد�د �أو 
�لتمّزق، مما يوؤدي �إىل فقد�ن للوعي 
�أو �شل��ل �أو خل��ل يف وظيف��ة يقوم بها 
ج��زء �لدم��اغ �ل��ذي حدث ل��ه نق�س 
�لرتوي��ة، وتع��د �جللط��ة �لدماغية 
م��ن �أه��م �أ�شباب �لوفاة ح��ول �لعامل 
حي��ث ي�شاب به��ا1600 �شخ�س لكل 

مليون حول �لعامل.

نجوم العلوم
للم�شاهم��ة يف ن�ش��ر �بت��كاره �ش��ارك 
�لبن��ا يف برنامج "جنوم �لعلوم" وعن 
دو�فعه يقول "ل تتحقق �لإجناز�ت 
�أن  �ش��ك يف  �لعظيم��ة ب�شهول��ة، ول 

برنامج جن��وم �لعلوم يدع��م �لتغير 
�لإيجاب��ي د�خ��ل غرف��ة �لعملي��ات 
لن��ا  م��رتوٌك  فالأم��ر  وخارجه��ا؛ 

لغتنام هذه �لفر�شة".
�لربنام��ج  يف  م�ش��و�ره  �لبن��ا  وب��د�أ 
باختي��اره �شمن �ملخرتع��ني �لت�شعة، 
مب�ش��روع معق��د للغاية لبن��اء نظارة 
طبي��ة تك�ش��ف �جللط��ة �لدماغي��ة 
طري��ق  ع��ن  فق��ط  حدوثه��ا،  قب��ل 

�لعني.
تلفزيون  برنامج  �لعلوم" هو  "جنوم 
مبب��ادرة  �أرُطل��ق  وترفيه��ي،  تعليم��ي 
م��ن موؤ�ش�شة قط��ر للرتبي��ة و�لعلوم 
عت��رب �لربنامج  وتنمي��ة �ملجتم��ع، ويرُ
�لر�ئ��د يف �لع��امل �لعرب��ي يف جمال 
ع��ام  �لربنام��ج  تاأ�ش���س  �لبت��كار. 
2008 بهدف متكني �ل�شباب �لعربي 
م��ن تطبيق حلول مبتكرة للم�شكالت 
�لعل��وم  خ��الل  م��ن  �لإقليمي��ة 

و�لتكنولوجيا.
بالن�شب��ة ل��� د. �لبنا، فالف��وز بجهاٍز 
لإنق��اذ �حلي��اة م��ن خ��الل برنام��ج 
�حتف��اًء  �شيك��ون  �لعل��وم"  "جن��وم 
م��ن  عق��د  م��رور  مبنا�شب��ة  م�شرًف��ا 

�لإبد�ع �لعربي.

طبيب من غزة يبتكر نظارات للكشف عن الجلطة الدماغية



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

االربعاء 22  صفر  1440هـ  / 31 أكتوبر  2018م
Wednesday - 31 October 2018

تقرير

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

فل�شط��ني عب��د  �ل��ر�أي/   - غ��زة 
�لكرمي

�أك��رث م��ن ث��الث �شن��و�ت م�شته��ا 
�إ�شماعي��ل  عم��ر  �لأ�ش��ر  و�ل��دة 
طياته��ا  يف  حامل��ة  و�دي،  عم��ر 
لفل��ذة  و�حلن��ني  �ل�ش��وق  لوع��ة 
كبده��ا �لت��ي مل تكح��ل عيناه��ا 
بروؤيت��ه حت��ى من خل��ف ق�شبان 
م��ن  منع��ت  �أن  بع��د  �لحت��الل، 
زيارت��ه يف �آخ��ر لق��اء لهما عقب 
�شاع��ات م��ن �لنتظ��ار �ملحف��وف 

باملتاعب و�لتفتي�س �ملذل.
حال��ة م��ن �حل��زن خَيم��ت عل��ى 
�لأمل  و�كت�ش��ى  عم��ر  و�ل��دة 
�شوته��ا، فعم��ر �ل��ذي يق�ش��ى يف 
�شجن ر�مون، حمكوميته �لبالغة 
�شن��ة، وق�ش��ى منه��ا خم���س   18
و�ل�شن��د  �لبك��ر  �بنه��ا  �شن��و�ت، 
�لكب��ر له��ا ولو�ل��ده، وه��و ي��ده 
يف  عليه��ا  يعتم��د  �لت��ي  �ليم��ني 
كل �ش��يء، حتى يف �أق��ل �لأ�شياء 

و�أب�شطها.
حدي��ث  يف  و�لدت��ه  تق��ول 
كث��ر�  �أت�ش��وق  ل�"�ل��ر�أي":" 
لروؤي��ة عمر ب��ني �أح�ش��اين، فاأنا 
متعلق��ة ب��ه، وه��و �شندن��ا �لكبر 
د�خل �لبيت، لقد �أجريت عملية 
د�خ��ل �مل�شف��ى وكن��ت �أمتن��ى �أن 
�أر�ه قريب��ا منى، كي��ف حرموين 
منه"، معقبة:" ح�شبي �هلل ونعم 

�لوكيل".
وت��روي �أن��ه يف �آخ��ر زي��ارة له��ا 
عم��ر،  بروؤي��ة  عينيه��ا  لتكحي��ل 
�أي   13-9-2015 يف  كان��ت 
عي��د  يف  �شن��و�ت  ث��الث  قب��ل 
�لأ�شح��ى �ملب��ارك، وبالرغ��م من 
حاج��ز  عل��ى  �لنتظ��ار  �شاع��ات 
�ي��رز" بيت حان��ون" و�لتي فاقت 
حتقي��ق  دون  �ل�شاعت��ني  ح��دود 
قائل��ة:"  �لحت��الل،  قب��ل  م��ن 
كان��و� يحاول��ون ت�شيي��ع وقتن��ا 
فقط ونحن ننتظ��ر بلهفة و�شوق 

لأبنائنا.
وتطال��ب و�ل��دة �لأ�ش��ر "عم��ر" 
ونهائ��ي  �شري��ع  ح��ل  باإيج��اد 
لأه��ايل �لأ�ش��رى �ملحروم��ني من 
زي��ارة �أبنائه��م د�خ��ل �ل�شج��ون 
�لإ�شر�ئيلية حلجج و�هية ودون 

�أي مربر يذك

 نار الشوق..من 
يطفئها؟

�حلاج��ة �أم فهمي �أب��و �شالح هي 
�أي�ش��ا و�لدة �أ�شري��ن معتقلني يف 
�شج��ن ر�م��ون، وكل و�ح��د منهما 
يف ق�شم منف�شل عن �لآخر، وهما 
�لأ�شري��ن فهمي �أ�شعد �أبو �شالح، 

و�شالح �أ�شعد �أبو �شالح.
وتتمن��ى �أم فهمي لو �أنه��ا �أطفاأت 

ولهفته��ا  وحنينه��ا  �شوقه��ا  ن��ار 
لأبنائها د�خل �شجون �لحتالل، 
بعدما �أطف��اأت نار �شوقها لزوجها 
�لحت��الل  علي��ه  حك��م  �ل��ذي 
25 عام��ا ق�ش��ى منه��ا  بال�شج��ن 
عن��ه  �أرُف��رج  ث��م  �شن��و�ت،  �أرب��ع 
ع��ام  �لأح��ر�ر  وف��اء  �شفق��ة  يف 

.2011
تقول و�ل��دة �لأ�شرين �أبو �شالح 
يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي":" زيارت��ي 
لأبنائ��ي كانت �ملتنف���س �لوحيد 
يل لإطفاء نار �شوقي لهم، وكانت 
تعن��ي يل �لكث��ر، �إل �أن��ه ومن��ذ 
منع��ي م��ن زيارته��م قب��ل عام��ني 
ون�ش��ف مل �أعد �أعل��م باأخبارهم 
�أو حتى �إدخ��ال �لكانتينا لهم، �أو 
�إدخ��ال �ل�ش��ور وبع���س �لأ�شي��اء 
ع��ن �لعائلة من �أج��ل �لحتفاظ 

بها".
"�إج��ر�ء  �ملن��ع  �شيا�ش��ة  وتعت��رب 
تع�شفي��ا ممنهج��ا م��ن �لحتالل، 
و�أهاليه��م،  �لأ�ش��رى  لتعذي��ب 
بحجة �نتماء �أبنائهم للمقاومة، 
يف وقت يدرك في��ه مدى �شوقهم 
ولهفته��م لروؤية فلذ�ت �أكبادهم، 
خل��ف  م��ن  �لزي��ارة  ك��ون  رغ��م 
�لأل��و�ح �لزجاجي��ة �أو �لأ�شالك 

�ل�شائكة.
"هاآرت���س"  �شحيف��ة  وذك��رت 
�لعربي��ة، �أن �لكني�ش��ت �شي�شوت 

قريبًا عل��ى م�شروع قانون يحظر 
مبوجب��ه زي��ار�ت �أ�ش��رى حرك��ة 
حتتج��ز  حرك��ة  �أي  �أو  حما���س 
قط��اع  يف  كاأ�ش��رى  �إ�شر�ئيلي��ني 

غزة.
ولفت��ت �إىل �أن م�ش��روع �لقان��ون 
كت��ل  غالبي��ة  بتاأيي��د  يحظ��ى 
وم��ن  �حلكوم��ي،  �لئت��الف 
�ملتوق��ع �أن يح�ش��ل عل��ى �أغلبية 

بالكني�شت.

130 أسير محروم
م��ن جهت��ه يق��ول �إ�ش��الم عب��ده، 
مدي��ر �لإع��الم ب��وز�رة �لأ�ش��رى 
و�ملحررين بغ��زة:" �إن �لحتالل 
�لإ�شر�ئيل��ي ق��ام بتطبيق قانون 
منع �أهايل �أ�شرى حركتي حما�س 
و�جله��اد �لإ�شالم��ي من��ذ عامني، 
وهناك 130 �أ�شر من غزة، يقبع 
د�خ��ل �ل�شج��ون، وجمي��ع هوؤلء 
حمروم��ني م��ن زيارته��م �أو حتى 

روؤية ذويهم".
ووف��ق ما ذك��ره عب��ده يف حديث 
ل�"�لر�أي"، ف��اإن �لحتالل يتفنن 
يف ��شتخد�م جميع �أنو�ع �لت�شييق 
ومن��ح  �لأ�ش��رى،  �أه��ايل  عل��ى 
و�لت�شييق��ات  �لإج��ر�ء�ت  تل��ك 
�أن  لإظهار  �لقانونية"،  "�ل�شبغة 
�لحت��الل دولة قان��ون، يف حني 
قو�ن��ني  ميار���س  �لحت��الل  �أن 

�لبلطجة �شد �لأ�شرى وذويهم.
وي�شيف:" �شادق �لحتالل على 
ع�شر�ت �لقو�ن��ني �ملجحفة بحق 
خ��الل  �لفل�شطيني��ني  �لأ�ش��رى 
�ل�شن��و�ت �ملا�شي��ة، منه��ا قان��ون 
�لتعلي��م،  م��ن  �لأ�ش��رى  حرم��ان 
وقان��ون من��ع ��شتعم��ال �لهاتف، 
وقانون فر�س �لغر�مات �لباهظة 
عل��ى �لأ�ش��ر، ومنع �لإف��ر�ج عن 
�أ�ش��رى �شمن �أي �شفق��ة"، موؤكد� 
تل��ك  �لعقابي��ة  �لإج��ر�ء�ت  �أن 
تاأتي كو�شيلة �شغطبحق �لأ�شرى 

و�أهاليهم.
وفيم��ا يتعل��ق مبنع �أه��ايل �أ�شرى 
حما���س من زي��ارة �أبنائهم د�خل 
�شج��ون �لحتالل، يو�ش��ح عبده 
�أن �لزي��ارة ه��ي �ملتنف�س �لوحيد 
وذوي��ه  �لأ�ش��ر  ب��ني  للتو��ش��ل 
�ل�شج��ن  ح��دة  م��ن  و�لتخفي��ف 
و�ل�شتي��اق  �لف��ر�ق  ولوع��ة 
لالأحبة"، لفتا �إىل �أن �لحتالل 
�لزي��ارة  �أ�شل��وب من��ع  ي�شتخ��دم 
ك�"عقاب" من خالل �حلرمان من 

�لروؤية.
وتو��ش��ل �شلط��ات �لحتالل منذ 
�أ�شرى حما�س  2017 منع �أهايل 
بغزة م��ن زيارة �أبنائه��م لل�شغط 
عل��ى �حلرك��ة يف مل��ف �جلن��ود 
ل��دى  �لأ�ش��رى  �لإ�شر�ئيلي��ني 

�ملقاومة.

أهالي أسرى بغزة..الحنين ألبنائهم يفقدهم لذة الحياة
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غزة-�لر�أي
�أطلقت وز�رة �لثقافة �لفل�شطينية، 
"�شهد�وؤنا  م�شابق��ة �أدبي��ة بعن��و�ن 
ق�ش���س"، وذلك لتوثيق �شر �شهد�ء 
�أدبي��ًا،  �لك��ربى  �لع��ودة  م�ش��ر�ت 
وت�شلي��ط �ل�ش��وء عل��ى بطولته��م 
ت�شحياته��م �لعظيمة ف��د�ًء للوطن 

وحق �لعودة.
وق��ال مدي��ر ع��ام �لآد�ب بال��وز�رة 
�لأ�شت��اذ �شام��ي �أبو وطف��ة: "تاأتي 
ه��ذه �مل�شابق��ة �نطالق��ًا م��ن �إمي��ان 
�أه��م  �أح��د  �لأدب  ب��اأن  �ل��وز�رة 
وم��ن  �لثقافي��ة،  �ملقاوم��ة  �أ�ش��كال 
�ملحط��ات  لتوثي��ق  �لأدو�ت  �أه��م 
�لتاريخي��ة �لت��ي مت��ر به��ا �لق�شية 
لالأجي��ال  وحفظه��ا  �لفل�شطيني��ة 

�لقادمة".
و�أ�ش��اف: "تهدف �مل�شابق��ة للتاأكيد 
�لفل�شطيني��ني  �ل�شه��د�ء  �أن  عل��ى 
لي�ش��و� �أرقام��ًا، مع �ش��رورة �لرتكيز 
عل��ى �جلان��ب �لإن�شاين ف��كل و�حد 
منه��م لدي��ه �ش��رة ذ�تي��ة عط��رة، 
�أحالم��ًا  خلفه��م  وترك��و�  �رتق��و� 
و�أمني��اًت و�آماًل مثل باق��ي �ل�شباب 

حول �لعامل".
�أو�ش��ح  �مل�شابق��ة،  �ش��روط  وح��ول 
�أب��و وطفة �أن �مل�شارك��ة يف �مل�شابقة 
�لأدب��اء  كاف��ة  �أم��ام  متاح��ة 
و�ملبدع��ني �لفل�شطينيني يف خمتلف 
يلت��زم  �أن  عل��ى  �قامته��م،  �أماك��ن 
ق�ش���س  ث��الث  باإر�ش��ال  �مل�ش��ارك 

تكت��ب  و�أن  �أق�ش��ى،  بح��د  ق�ش��رة 
�لق�ش���س باللغ��ة �لعربية �لف�شحى 
عل��ى �أن ل تك��ون �لأعم��ال �ملقدمة 
قد فازت يف م�شابقات �خرى �أو �شبق 

ن�شرها ورقيًا �أو �إلكرتونيًا.
�لفائ��زة  �لق�ش���س  �أن  �إىل  و�أ�ش��ار 
�شيت��م ن�شرها من خالل كتاب خا�س 
ق�ش���س"،  "�شهد�وؤن��ا  ��ش��م  يحم��ل 
لإر�ش��ال  موع��د  �آخ��ر  �أن  مبين��ًا 

�مل�شاركات 15/11/2018.
عق��دت  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  ي�ش��ار 
ثقافي��ة  ن��دوة  �ملا�ش��ي  �لأ�شب��وع 
بعن��و�ن "م�ش��ر�ت �لع��ودة يف عيون 
�لأدب��اء و�لفنان��ني �لفل�شطينيني"، 
ل�شتط��الع وجه��ات نظره��م ح��ول 
دعمه��ا  ب��ل  و�شرُ �لع��ودة  م�ش��ر�ت 
و��شناده��ا ثقافيًا م��ن خالل �لآد�ب 

و�لفنون مبختلف �أ�شكالها.

تقرير

06

فل�شطيني��ة   قري��ة  فرون��ه 
كان��ت تق��ع �إىل �جلن��وب م��ن 
مدين��ة بي�ش��ان وكلم��ة فرونة 
)فرن(ل�ش��دة  م��ن  م�شتق��ة 
حره��ا- وتبعد عنه��ا 4.5 كم، 
وتنخف���س 125 م ع��ن �شط��ح 

�لبحر. 
تبلغ م�شاحة �أر��شيها 4،996 
�أهمي��ة  �كت�شب��ت  دومناوق��د 
خا�ش��ة لوقوعها على �لطريق 
بي�ش��ان  ت�ش��ل  �لت��ي  �ملعب��دة 
وتتوف��ر  و�أريح��ا  باجلفتل��ك 
فيها �ملياه �جلوفية �لتي تظهر 
يف جمموعة م��ن �لينابيع �إىل 

�لغرب منها.
 وتغ��ذي مي��اه ه��ذه �لينابي��ع 
رو�ف��د  �أح��د  �مل��دوع  و�دي 

و�دي �شوبا���س �لذي ينتهي يف 
نه��ر �لأردن . وق��د �شم��ح ذلك 

باإقام��ة زر�عة مروي��ة غربي 
�أر��ش��ي  به��ا  حتي��ط  فرون��ة. 

ق��رى �لأ�شرفي��ة و�ل�شامري��ة 
وع��رب �لغز�وي��ة. ق��در عدد 

�شكانه��ا  ع��ام 1945 ح��و�يل 
ن�شمة.  330

 تعد �لقري��ة ذ�ت موقع �أثري 
يحتوي على تالل من �لنقا�س 
�لت��ي ت�ش��م مو�ق��ع كنعاني��ة، 
به��ا  حتي��ط  كم��ا  وروماني��ة، 

جمموعة خرب �أثرية. 
�ل�شهيوني��ة  �ملنظم��ات  قام��ت 
�لقري��ة،  به��دم  �مل�شلح��ة 
وت�شريد �أهله��ا �لبالغ عددهم 
1948،وكان  ن�شمة عام   383
 ،1948 ماي��و   11 يف  ذل��ك 
وعل��ى �أنقا�شها �أقام �ل�شهاينة 
م�شتوطنة رحوف عام 1951، 
�أر��شيه��ا  عل��ى  �أقيم��ت  كم��ا 
�ملزرع��ة �لنموذجي��ة غفع��ات 

عيدن.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية فرونة قضاء بيسان

غزة-�لر�أي
دعا عدد من �أ�شات��ذة �جلامعات و�لأدباء 
و�لفنانني �إىل �شرورة جمع كافة �لأعمال 
�لأدبي��ة و�لفني��ة �لت��ي مت �إنتاجها حول 
مو�شوع��ة  يف  �لك��ربى  �لع��ودة  م�ش��ر�ت 
حي��ة،  لغ��ات  �إىل  وترجمته��ا  متكامل��ة 
وحفظها لتكون وثيقة توؤرخ هذه �ملرحلة 

�لهامة من تاريخ �لثورة �لفل�شطينية.
ثقافي��ة  ن��دوة  خ��الل  ه��وؤلء  وطال��ب 
بعنو�ن "م�شر�ت �لعودة يف عيون �لأدباء 
�لثقاف��ة،  وز�رة  نظمته��ا  و�لفنان��ني"، 
و�أد�رته��ا �ل�شاع��رة �أمل يون���س، ب�شرورة 
تفعي��ل دور �ملوؤ�ش�شات �لثقافي��ة �ملختلفة 
�لع��ودة، وتبن��ي ودع��م  م�ش��رة  مل�شان��دة 
جهود �لأدباء و�لفنانني و�إخر�جها ب�شكل 
يلي��ق بالت�شحي��ات �لت��ي يقدمه��ا �ل�شع��ب 

�لفل�شطيني.

و�أو�شى �مل�شاركون ب�شرورة و�شع حمدد�ت 
و��شحة للخط��اب �لإعالم��ي �لفل�شطيني 
لو�شائ��ل  �لإعالم��ي  �لأد�ء  ومتابع��ة 
�لع��ودة،  مل�ش��ر�ت  تغطيته��ا  يف  �لإع��الم 
وتد�ش��ني بو�ب��ة �إلكرتوني��ة جلم��ع كاف��ة 
�مل��و�د �لإعالمي��ة �لت��ي مت �إنتاجه��ا حول 
�مل�ش��رة وترجمتها وتقدميه��ا للر�أي �لعام 

�لعاملي.
ويف كلم��ة ل��ه �أك��د وكي��ل وز�رة �لثقاف��ة 
م�ش��ر�ت  �أن  �لربع��اوي،  �أن��ور  �لدكت��ور 
�لع��ودة �لك��ربى �شكلت حال��ة �إلهام لكافة 
�لأدب��اء و�لفنان��ني و��شتف��زت م�شاعرهم 

ودفعتهم للكتابة و�لتاأليف و�لإبد�ع.
وق��ال �لربعاوي: "�إن �ل�شع��ر�ء و�لأدباء 
�لفل�شطينيني كان له��م دور �أدبي و�شيا�شي 
ون�شايل ب��ارز، وب�شم��ٌة و��شح��ٌة وموقٌف 
�لوطني��ة  �لق�شاي��ا  كاف��ة  جت��اه  و�ٍع 

�ملف�شلي��ة �لت��ي م��رت به��ا فل�شط��ني ع��رب 
خمتلف �ملر�حل و�لع�شور".

ع��د ثقافة وطنية  و�أ�ش��اف: "�إن �لعودة ترُ
و�أن  فل�شطين��ي،  كل  نف���س  يف  ر��شخ��ة 
�ل�شعب �لفل�شطين��ي يتوق �إىل �لعودة �إىل 
دي��اره و�أر��شيه �لتي هّجر منها عنوًة على 

يد �لع�شابات �ل�شهيونية عام 1948".
وتاب��ع: �إن �لحت��الل �لإ�شر�ئيلي يدرك 
�أن �شعبنا ه��و �شاحب �حلق و�لأر�س، وهو 
م��ا يف�شر حج��م �جلر�ئ��م �لت��ي يرتكبها 
حماول��ة  يف  �ل�شلمي��ني  �ملنتف�ش��ني  بح��ق 
بالع��ودة"،  حقه��م  حتقي��ق  م��ن  ملنعه��م 
د�عيًا كافة �لأدب��اء و�لفنانني و�ملبدعني 
و�ل�شع��ر�ء لت�شخر طاقاته��م ل�شتنها�س 
جماهر �ل�شعب �لفل�شطيني وحثهم للعمل 
م��ن �أج��ل حتري��ر �لأر���س وحتقي��ق ح��ق 

�لعودة.

"الثقافة" ُتطلق مسابقة 
لتوثيق سير شهداء 
مسيرات العودة أدبيًا

دعوات لجمع األعمال األدبية والفنية الخاصة 
بمسيرات العودة في موسوعة متكاملة
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فل�شط��ني عب��د   - �ل��ر�أي   - غ��زة 
�لكرمي

�أ�شبه بالعر�س �لوطني �جلميل..
هو ذل��ك �مل�شه��د �ل��ذي يتكرر كل 
عام عندما يبد�أ فيه �ملز�رعني يف 
قط��اع غ��زة بجني ثم��ار �لزيتون 
م�شتب�شري��ن  عائالته��م،  برفق��ة 
من تل��ك �لأ�شج��ار �ملباركة �خلر 

و�لعطاء.
�أنغام �شقوط حبات �لزيتون على 
�ملفر���س �ملم��دود عل��ى �لأر���س..
و�شحكاته��م  �لأطف��ال  �أ�ش��و�ت 
وهم يجمعون ثمار �لزيتون حبة 
�أغ�ش��ان  يالحق��ون  فيم��ا  حب��ة، 

�ل�شجر مرة هنا ومرة هناك.
يقول �شامي �أب��و جودة وهو مالك 
قطع��ة �أر���س بجان��ب منزله فيها 
�أ�شج��ار زيت��ون:" �إن �أر�ش��ه ه��ذ� 
�لع��ام بال��كاد �أخرج��ت كمية من 
�لزيت��ون مقارن��ة بالع��ام �ملا�شي، 
وهو ما ��شط��ره �إىل �لقيام باأخذ 
تل��ك �لكمي��ات وع�شره��ا د�خ��ل 
و�لكتف��اء  للزيت��ون،  مع�ش��رة 

بذلك".
وي�شي��ف �أب��و ج��ودة يف حديث��ه 
ل�"�ل��ر�أي":" �حتفظن��ا بزيت��ون 
قمن��ا بتخليل��ه �لع��ام �ملا�شي، ول 
ت��ز�ل لدينا كمي��ات ل باأ���س بها، 

ولذل��ك ق��ررت حتوي��ل م��ا قم��ت 
بجمعه من زيتون لزيت".

ووف��ق ما ذك��ره ف��اإن �أج��ود �أنو�ع 
�لزيت��ون  ه��و  غ��زة  يف  �لزيت��ون 
�ل�ش��ري، وه��و �لأف�ش��ل و�ملرغوب 
به د�ئما لدى �ملو�طنني ويف�شلون 
�لزيت��ون  �أن��و�ع  عل��ى  �ش��ر�وؤه 

�لأخرى.

اقبال ضعيف
وكعادت��ه كل يوم، يجل�س �ملو�طن 
�ل�شتين��ي �أب��و �شال��ح �شعي��د �أمام 
باب �ملح��ل �لذي ق��ام با�شتئجاره 
حديث��ا من �أجل بي��ع ما جادت به 
�لأر���س �لتي ميتلكها من �لزيتون، 
�إل �أن �لقب��ال �ملنخف�س من قبل 
�ملو�طن��ني جع��ل �لرج��ل ي�ش��رب 
كفا بكف خوفا عل��ى ف�شاد حبات 
يومي��ا  يعر�شه��ا  �لت��ي  �لزيت��ون 
يق��وم  ث��م  وم��ن  �ملح��ل،  قبال��ة 
باإرجاعه��ا عل��ى �أمل بيعه��ا لليوم 

�لتايل.
يق��ول �أبو �شالح �لذي ظهرت على 
مالحم��ه �لتع��ب نتيج��ة �لكرب يف 
حدي��ث ل�"�لر�أي":" �أجل�س يوميا 
عل��ى �أم��ل بي��ع ع��دة �أرط��ال م��ن 
�لزيت��ون �ل�ش��ري، ولك��ن ظ��روف 
�لبلد و�لنا�س يب��دو �أنها ل ت�شمح 

بال�ش��ر�ء"، مو�شح��ا �أن��ه طلب يف 
�لرطل 17 �شي��كل، �إل �أنه ونزول 
�إىل رغبة �لبع�س يف �ل�شر�ء، قرر 
تخفي���س �ل�شع��ر �إىل 15 �شي��كل 

فقط.

مصدر رزق
�إ�شماعي��ل  �لع�شرين��ي  �ل�ش��اب 
يف  يج��د  ع��ام  كل  يف  كان  حم��د، 
م�ش��در  �لزيت��ون  ثم��ار  قط��ف 
ه��ذ�  ولكن��ه  ولأ�شرت��ه،  ل��ه  رزق 
ل��ه  ير�ش��ل  مل  �أن��ه  يوؤك��د  �لع��ام 
�أر��ش��ي  �أ�شح��اب  م��ن  �أح��د  �أي 
�لظ��روف  �أن  باعتب��ار  �لزيت��ون، 
بغزة  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�شعبة وقا�شي��ة جد�، و�أن �أغلبهم 
يعتم��دون يف جم��ع �لزيت��ون على 

عائالتهم و�أبنائهم.
حديث��ه  يف  حم��د  ويتمن��ى 
�لظ��روف  �أن  ل��و  ل�"�ل��ر�أي"، 
و�لأو�ش��اع بغزة كان��ت �أف�شل مما 
ه��ي علي��ه �لآن، حت��ى يت�شنى له 
�حل�شول على م�شدر رزق يوفر من 

خالله �حتياجات �أ�شرته.
�لق��درة  يف  �لكب��ر  �لرت�ج��ع 
قط��اع  يف  للمو�طن��ني  �ل�شر�ئي��ة 
�لع��ام  ه��ذ�  و��شح��ا  كان  غ��زة، 
و�لزيت��ون،  للزي��ت  بالن�شب��ة 

�لأو�ش��اع  �ش��وء  ب�شب��ب  وذل��ك 
�لقت�شادي��ة و�ملعي�شي��ة لل�شكان، 
وع��دم مقدرته��م على توف��ر �أقل 
�لقليل لعائالته��م و�أطفالهم �لتي 

ل تنتهي �حتياجاتهم.
حمم��د  �أم  �ملو�طن��ة  تق��ول 
حم�ش��ن:" مل �أمتكن هذ� �لعام من 
�ش��ر�ء �لزيت��ون، ب�شب��ب �شعوب��ة 
�لظ��روف �لت��ي نعي�شه��ا، خا�ش��ة 
كونن��ا نعي���س يف من��زل بالإيج��ار 
وزوج��ي ل يعم��ل �أي�ش��ا، كم��ا �أن 
�أطف��ايل �شغ��ار ول يق��درون على 
عمل �ش��يء"، مو�شح��ة �أن �شديق 
مقرب لزوجه��ا �أر�ش��ل �إليهم عدة 
�ل�ش��ري  �لزيت��ون  م��ن  �أرط��ال 
و�لزيتون �لأ�ش��ود، وقامت بفرزه 
وتخليل��ه م��ن �أج��ل تناول��ه بع��د 

�أ�شهر قليلة.

17 ألف طن
ع��ام  مدي��ر  يق��ول  جهت��ه  م��ن 
وز�رة  يف  و�لتوعي��ة  �لإر�ش��اد 
�لزر�ع��ة بغ��زة ن��ز�ر �لوحي��دي، 
م��ن  �إن��ه  ل�"�ل��ر�أي":  حدي��ث  يف 
�ملتوق��ع �أن ي�ش��ل �إنت��اج �لزيت��ون 
�حلب ه��ذ� �لعام م��ن 14 �ىل 17 
�أل��ف طن، "منه��ا 5 �آلف للتخليل 
و 12 �أل��ف ط��ن للزي��ت". ويوؤكد 

�لكتف��اء  ن�شب��ة  �أن  �لوحي��دي 
�لذ�تي من �لزيتون بغزة ل تزيد 
ع��ن %50، و�أن �لأ�شعار حمكومة 
للمو�طن��ني،  �ل�شر�ئي��ة  للق��درة 
�خلم���س  خ��الل  �أن��ه  �إىل  لفت��ا 
�ش��وف يح�ش��ل  �لقادم��ة  �شن��و�ت 

�كتفاء ذ�تي وفائ�س.
وح��ول نق�س �لإنت��اج يف �لزيتون 
�لنق���س  �إن  ي�شي��ف:"  �ملحل��ي، 
�لو��ش��ح يف �نت��اج �لزيت��ون ه��ذ� 
�ملناخي��ة  للتغ��ر�ت  يع��ود  �لع��ام 
�ملزروع��ة  �لأر���س  وم�شاح��ة 
جان��ب  �إىل  بغ��زة،  بالزيت��ون 
�لظ��روف �لقت�شادي��ة �ل�شعب��ة 
�ملحا�ش��ر  �لقط��اع  يعي�شه��ا  �لت��ي 
منذ �أكرث م��ن 12 عام". ويتطرق 
�لوحي��دي يف حديثه �إىل �أن �أكرث 
ه��ي  بالزيت��ون  زر�ع��ة  �ملناط��ق 
�حلز�م �ل�شرقي لقطاع غزة، وهي 
�لأك��رث ج��ودة يف �نت��اج �لزيتون 

�ملحلي.
بثالث��ة  غ��زة  قط��اع  �شته��ر  ويرُ
ري"  �أ�شناف من �لزيتون، هي "�ل�شرُ
وميي��ل   ،"k18"و و"�ل�شم��اليل" 
ري"،  �أهايل غ��زة �إىل �شنف "�ل�شرُ
لك��ن �لفحو�ش��ات �ملخربية تثبت 
�أن زي��ت "k18" هو �لأكرث جودة 

و�شحة.

وجع غزة يطال موسم الزيتون !
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ر 7 أسباب تدعوك لترك السكَّ

وفقًا ملقال ن�شره موق��ع "Care2"، يقدم كتاب 
ب��ن غرينفيل��د، وعنو�نه "30 طريق��ة لإعادة 
ن�شائ��ح وتوجيه��ات ميك��ن  ت�شغي��ل ج�شم��ك"، 
مبقت�شاه��ا �لتخل���س تقريب��ا م��ن كل �لعنا�شر 
�ل�ش��ارة يف نظامنا �لغذ�ئ��ي، و�لتي توؤثر ب�شكل 
مبا�ش��ر عل��ى وظائ��ف �جل�شم وتقل��ل من جودة 

�حلياة، وياأتي على ر�أ�شها �ل�شكر �لأبي�س.
�إن �ل�شك��ر �مل�ش��اف لي���س طبيعي��ا مث��ل �ل�شك��ر 
�ل��ذي يح�شل عليه ج�شم �لإن�ش��ان من �لفاكهة 
و�خل�ش��ار و�حلب��وب و�حلليب. وتق��ول منظمة 
يتن��اول  �أن  ينبغ��ي  ل  �إن��ه  �لعاملي��ة  �ل�شح��ة 
�لإن�ش��ان �لبال��غ �أكرث م��ن %10 م��ن �ل�شعر�ت 

�حلر�رية من �ملحليات �مل�شافة.
ووفقًا للموؤلف��ة ديانا هرينغت��ون، �لتي �أ�ش�شت 
موق��ع "real food for life"، ف��اإن هن��اك 7 

�أ�شباب حتتم �لتخلي عن تناول �ل�شكر هي:

1 - ليس غذاًء
�أن��ه �شعر�ت حر�رية فارغة ذ�ت قيمة غذ�ئية 
قليلة وي��وؤدي فعلًيا �إىل �شرقة �لفيتامينات من 
�لأع�ش��اء �حليوية �لأخرى يف حماولة ملعاجلة 

�ل�شكر، مما يوؤدي �إىل نق�س تغذية �جل�شم.

2 - تخزين الدهون
ت��وؤدي ك��رثة �ل�شع��ر�ت �حلر�ري��ة لل�شك��ر �إىل 
تخزينه��ا يف �لأن�شجة �لدهني��ة مما يت�شبب يف 

زيادة �لوزن.

3 - التوتر والعصبية

�أن هن��اك �رتباط��ًا و��شح��ًا  �أثبت��ت �لأبح��اث 
با�شطر�ب��ات  و�لإ�شاب��ة  �لز�ئ��د  �ل�شك��ر  ب��ني 
مثل �لقل��ق و�لكتئاب، بل �نف�ش��ام �ل�شخ�شية، 
�لأن�شول��ني  م��ن  �ملفرط��ة  للم�شتوي��ات  نتيج��ة 

و�لأدرينالني.

4 - اإلصابة بأمراض خطيرة

يت�شب��ب �لإفر�ط يف تناول �ل�شك��ر يف �لإ�شابة 
باأمر��س خط��رة مثل مر�س �ل�شكري، وم�شاكل 
�لكل��ى و�أمر����س �لقل��ب، كم��ا ميك��ن �أن يدم��ر 
�ل�شك��ر �لز�ئ��د ق��درة �لبنكريا���س عل��ى �لعمل 

ب�شكل �شحيح.

5 - تسوس األسنان
يزي��د �ل�شك��ر م��ن �لبكتري��ا يف �لف��م وبالتايل 

ي�شعف مينا �لأ�شنان.

6 - ضعف المناعة الطبيعية
يثب��ط �ل�شكر ن�شاط جه��از �ملناع��ة �لطبيعية، 
لأن��ه يتد�خ��ل م��ع ن�ش��اط �جل�ش��م ع��ن طريق 
�إرهاق دفاعاته. كما �أثبت بحثا علميا، �أجرته 
جامع��ة لوما ليند� بولي��ة كاليفورني��ا، �لآثار 
�ل�شلبية لالإفر�ط يف تن��اول �ل�شكر على ن�شاط 

خاليا �لدم �لبي�شاء.

7 - اإلصابة بالتجاعيد
�إن �لنظ��ام �لغذ�ئ��ي �لذي يت�شم��ن ن�شب عالية 
�إىل  وي��وؤدي  �لكولج��ني  يدم��ر  �ل�شك��ر  م��ن 

�لإ�شابة بالتجاعيد مبكرً�.

غزة – �لر�أي
�حلكوم��ي  �لإعالم��ي  �ملكت��ب  �أ�ش��در 
يف غ��زة بياًن��ا �أك��د في��ه عل��ى �ش��رورة 
�لن�ش��ر،  وقو�ع��د  باملهني��ة  �للت��ز�م 
حمذًر� م��ن حماولت �مل�شا���س باجلبهة 

�لد�خلية و�لبلبلة وبث �ل�شائعات.
�لأو�ش��اع  حل�شا�شي��ة  "نظ��ًر�  وق��ال: 
�لت��ي نعي�شه��ا، يف ظل تز�ي��د تهديد�ت 
�لحت��الل �ش��د �أهلن��ا يف غ��زة، و�لت��ي 
تتطل��ب من �جلميع وعلى ر�أ�شهم و�شائل 
ب��روح  �لتحل��ي  و�لن�شط��اء  �لإع��الم 
و�لوطني��ة،  �لجتماعي��ة  �مل�شوؤولي��ة 
�حلكوم��ي  �لإعالم��ي  �ملكت��ب  يف  فاإنن��ا 
نوؤك��د عل��ى �ش��رورة �للت��ز�م بقو�ع��د 

�لن�شر و�أخالقيات مهنة �ل�شحافة".
و�شدد على �شرورة �حلفاظ على متا�شك 
�جلبهة �لد�خلية وع��دم �إحد�ث بلبلة 
ل ل��زوم له��ا، م�شيًفا: "نعل��ن من منطلق 
باأنن��ا  و�ملهني��ة  �لوطني��ة  م�شوؤوليتن��ا 
�شنتخذ �لج��ر�ء�ت و�لتد�بر �لالزمة 
للحفاظ عل��ى �ل�شتقر�ر وعدم �ل�شماح 
لتد�ول �ل�شائع��ات و�لتعاطي مع دعاية 

�لحتالل".
ودع��ا للتحل��ي باأعل��ى درج��ات �شب��ط 
�لنف�س يف �ملتابعة �لإخبارية و�للتز�م 

باملو�شوعي��ة يف �لطرح وع��دم �لتهويل 
من جمري��ات �لأح��د�ث و�شياقاتها، مع 
�ش��رورة �ل�شتناد �إىل �مل�ش��ادر �ملعلومة 
و�ملعروف��ة فقط، وع��دم �لعتماد على 

م�شادر جمهولة �أو غر معلنة.
و�أك��د على مب��د�أ �أ�شا�ش��ي يف �لتعامل مع 
�لأخب��ار وه��و �لدق��ة ث��م �لدق��ة قبل 
�ل�شب��ق، حمم��اًل �لحت��الل وحكومت��ه 

وقادته �ملتطرفني م�شئولية �أي ت�شعيد 
�أو م�شا���س باأبن��اء �شعبن��ا �لأع��زل، مع 
�لتاأكي��د عل��ى ح��ق �شبعن��ا بالدفاع عن 
نف�ش��ه و�أن �ملقاوم��ة بكاف��ة ف�شائلها يف 

موق��ف �لدف��اع ع��ن �شعبن��ا وم�شاحل��ه 
�لوطنية.

وع��دم  بح��ذر  �لتعام��ل  �أهمي��ة  وب��ني 
�لتهاف��ت عل��ى ن�ش��ر رو�ي��ة �لحت��الل 
�لت��ي يح��اول ترويجه��ا ع��رب ناطقي��ه 
وو�شائ��ل �إعالمه ولنتذكر �أنها ل تخرج 
عن نطاق ما يحدده �لرقيب �لع�شكري، 
وت�شيي��ق ح��دود �لنق��ل ق��در �مل�شتطاع 
ع��ن �لإع��الم �لع��ربي م��ع �ش��رورة �أن 
يك��ون �لن�شر م�شحوًب��ا بامل�شدر �لعربي 

�لأ�شلي.
م��ع  و�لتعام��ل  �لت�ش��رع  بع��دم  وطال��ب 
�أن  ميك��ن  �لت��ي  و�ملعلوم��ات  �لأخب��ار 
ت�شاه��م يف �رب��اك جبهتن��ا �لد�خلي��ة 
�شيم��ا تلك �لتي ت��روج ويجري تد�ولها 

دون م�شدر و��شح ومعلوم وثقة.
وتاب��ع "يج��ب �حلف��اظ عل��ى قد�شي��ة 
نق��ال وحتري��ر� وع��دم خلط��ه  �خل��رب 
بالتعلي��ق �أو �لتحلي��ل �ل��ذي يغ��ر م��ن 

�شياقاته".
وختم �ملكتب بيانه بالقول: "نتمني من 
�جلميع �للتز�م وكلن��ا ثقة باأنكم على 
ق��در �مل�شوؤولية �لوطنية و�لجتماعية 
ه��ذ�  م��ع  للتعام��ل  �لو�جب��ة  و�ملهني��ة 

�لو�شع �ل�شتثنائي"  .

دعا للمهنية وحذر من الشائعات..بيان لإلعالم الحكومي بغزة
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�لر�أي - فل�شطني عبد �لكرمي
ملنظم��ة  �ملرك��زي  �ملجل���س  ينعق��د   
 ،28/10/2018 �لأح��د  �لتحري��ر 
و�ش��ط مقاطع��ة �لف�شائ��ل �لوطني��ة، 
�لث��وري  �ملجل���س  م��ن  تو�شي��ات  وم��ع 
حلركة فت��ح بحل �ملجل���س �لت�شريعي 

�ملنتخب.
ويوؤكد حملل��ون �شيا�شي��ون �أن �ملجل�س 
�ملركزي ل��ن يتمكن من �تخاذ �أي قر�ر 
يتعل��ق بالت�شريع��ي، لأن ذل��ك يعن��ي 
�نته��اء للتن�شيق �لأمن��ي مع �لحتالل 
و�تف��اق �أو�شلو، وه��ذ� بحد ذ�ته مي�س 
�لعالق��ة م��ع �لحت��الل، مو�شحني �أن 
لتخ��اذ  عبا���س  تخ��ول  ل  �ملرحل��ة 
تك��ون  ق��د  ولك��ن  حا�شم��ة،  ق��ر�ر�ت 
تو�شي��ات توؤكد على ق��ر�ر�ت �ملركزي 

�لتي �تخذها يف دور�ت �شابقة.
وح��ول ما ميك��ن �أن يخرج ب��ه �ملجل�س 
ي��رى  هام��ة،  ق��ر�ر�ت  م��ن  �ملرك��زي 
�لكات��ب و�ملحل��ل �ل�شيا�ش��ي م�شطف��ى 
�ل�شو�ف، �أن �ملجل�س �ملركزي لن يتخذ 
�أي ق��ر�ر ميك��ن �أن مي���س �لعالق��ة مع 
دول��ة �لحت��الل، م�شت��دل عل��ى ذلك 
مل  �ل�شابق��ة  �ملجال���س  ق��ر�ر�ت  ب��اأن 
يت��م �عتماده��ا �أو تنفي��ذ �أي بن��د من 

بنودها.
ويقول �ل�شو�ف يف حديث ل�"�لر�أي": 

�لحت��الل  م��ع  �لأمن��ي  �لتن�شي��ق  �إن 
و�للقاء�ت �ملتو��شلة لز�لت موجودة، 
لك��ن ق��د يكون له��ذ� �ملجل���س حماولة 
لفر�س مزيد م��ن �لعقوبات �شد قطاع 
غ��زة �ملحا�ش��ر، وم��ا يدل��ل عل��ى ذلك 
ه��و ت�شريحات ع��ز�م �ل�ش��و� حمافظ 
تق��دمي  خ��الل  م��ن  �لنق��د  �شلط��ة 
�أن  �قرت�ح��ات لالحت��الل م��ن �شانه��ا 

ت�شدد من ح�شار غزة".
وفيما يتعل��ق باإمكانية �قد�م �لرئي�س 
ن��زول  �لت�شريع��ي  عبا���س عل��ى ح��ل 
ملطالبة ثوري فت��ح، يوؤكد �ل�شو�ف �أن 
عبا���س ل ميكن��ه �أن يق��دم عل��ى هذه 
�خلطوة، لأن �نهاء �ملجل�س �لت�شريعي 
يعن��ي �نهاء لتف��اق �أو�شل��و و�لتن�شيق 

�لأمني مع �لحتالل �لإ�شر�ئيلي".
عق��د  جم��رد  �أن  �ل�ش��و�ف  ويعت��رب 
ه��ذ� �لجتم��اع �ل��ذي ل ميث��ل �ل��كل 
�لفل�شطين��ي، ي�ش��ع مزيد� م��ن �ل�شرخ 
�لفل�شطيني��ة  �حلال��ة  يف  و�لنق�ش��ام 
�لد�خلي��ة ويوؤجج لكثر م��ن �لت�شتت، 
مو�شحا �أن قر�ر �لف�شائل �لفل�شطينية 
يجب �أن يك��ون �أكرث حزما وت�شدد� يف 
و�ل�شلط��ة  �لرئي���س  تف��رد  مو�جه��ة 

بالقر�ر�ت �لفل�شطينية �مل�شرية.
وبالرغ��م من �جل��ولت �ملكوكية �لتي 
ل��ر�أب  حماول��ة  يف  م�ش��ر  به��ا  تق��وم 

�ل�ش��دع و�متام �مل�شاحل��ة بني حركتي 
فت��ح وحما���س، �إل �أن م�ش��ر و�حلديث 
لل�ش��و�ف، ل متلك �لق��وة ملنع �لرئي�س 
عبا�س من فر���س �أي عقوبات جديدة 

�شد غزة.
و�ملحل��ل  �لكات��ب  يق��ول  جهت��ه  م��ن 
�ل�شيا�ش��ي �شمي��ح خل��ف:" �إن هن��اك 
ق��ر�ر�ت وتو�شيات للمجل���س �ملركزي 
ينف��ذ  مل  �شابقت��ني،  دورت��ني  خ��الل 
بع���س  �أحيل��ت  ب��ل  ق��ر�ر،  �أي  منهم��ا 
�لقر�ر�ت و�لتو�شي��ات �ىل جلان، ومن 
ثم للحكوم��ة و�أرجعتها �حلكومة �ىل 

�ملركزي".
ويع��رب خل��ف يف حديثه ل�"�ل��ر�أي"، 
ع��ن قلق��ه م��ن �أن هذه �ملرة ق��د تكون 
�لأو�ش��اع �أك��رث توت��ر�، خا�ش��ة بع��د 
حمم��ود  �ل�شلط��ة  رئي���س  تهدي��د�ت 
عبا�س �ل�شريح��ة و�لو��شحة باتخاذ 
عقوبات جديدة على غزة، ومن �أهمها 
�لتعام��الت  قط��ع �لرو�ت��ب وجتمي��د 
�ىل  يوؤدي��ان  بن��د�ن  وهم��ا  �ملالي��ة، 
�لنف�ش��ال متام��ا"، منوه��ا �إىل �أنهم��ا 
غ��زة  ترب��ط  �لت��ي  معاوي��ة  �شع��رة 

بال�شلطة �لفل�شطينية يف ر�م �هلل.
�لدميقر�طي��ة  �جلبه��ة  و�أعلن��ت 
مقاطعته��ا  فل�شط��ني،  لتحري��ر 
لجتماع��ات �ملجل�س �ملرك��زي �ملقررة 

غد� �لأحد، �إىل جانب كل من �جلبهة 
�ل�شعبي��ة لتحرير فل�شط��ني وحركتي 

حما�س و�جلهاد �لإ�شالمي.
عبا���س  �ق��د�م  �إمكاني��ة  وبخ�شو���س 
على متري��ر ق��ر�ر بخ�شو���س �ملجل�س 
�لت�شريع��ي و�لرو�ت��ب و�ملعاب��ر، ي��رى 
خل��ف �أن��ه يف ح��ال �تخ��اذ �لرئي���س 
عبا���س مثل ه��ذه �لقر�ر�ت، ف��اإن هذ� 
�شفق��ة  وتنفي��ذ  �لنف�ش��ال،  يعن��ي 
�لق��رن �لت��ي ب��د�أ يعم��ل بها ممن��ذ �أن 

�لتقى مع تر�مب.
وي��رى خل��ف �أن عبا�س �إذ� م��ا �أر�د �أن 
ينهي نظامه �ل�شيا�ش��ي ونظام منظمة 
ووحي��د  �شرع��ي  كممث��ل  �لتحري��ر 
لل�شع��ب �لفل�شطين��ي �شيق��وم بالعم��ل 
�أن  خا�ش��ة  تهديد�ت��ه،  تنفي��ذ  عل��ى 
�ملجل�س �لت�شريعي هو �لعمود �لفقري 
�إىل  م�ش��ر�  �لفل�شطيني��ة،  لل�شلط��ة 
�أن ح��ل �ملجل���س �لت�شريع��ي يعن��ي �أن 

مقومات �ل�شلطة �ملوؤ�ش�شاتية �نتهت.
 ويوؤك��د خل��ف �أن �ملرحل��ة ل تخ��ول 
حمم��ود عبا���س ب��اأن يتخ��ذ ق��ر�ر�ت 
�شارم��ة بخ�شو�س �ملجل���س �لت�شريعي 
و�لرو�ت��ب �أو �لوقود �ل��ذي جتاوزته 
لتق��دمي  خط��ة  يف  و��شر�ئي��ل  قط��ر 
ق��د  ولك��ن  لغ��زة،  �ن�شاني��ة  معون��ات 
يتخ��ذ �ملركزي ع��دة تو�شي��ات توؤكد 

عل��ى قر�ر�ت��ه �ل�شابق��ة، وحتال تلك 
جل��ان  �إىل  و�لق��ر�ر�ت  �لتو�شي��ات 
�شو�ء �ىل تنفيذي��ة منظمة �لتحرير 
هلل،  �حلم��د  ر�م��ي  حكوم��ة  �ىل  �أو 
�لت��ي بدورهما ل��ن ت�شتطيع��ان �تخاذ 
ق��ر�ر�ت بخ�شو���س �لتن�شي��ق �لأمني 
�ل��ذي عرب عنه نتنياهو وليربمان باأن 
حاج��ة �ل�شلط��ة ل��ه �أكرث م��ن حاجة 

�لحتالل.
وكان رئي���س �ملجل���س �لوطن��ي �شلي��م 
مطالب��ة  "�إن  ق��ال:  ق��د  �لزعن��ون 
�ملجل�س �لث��وري حلركة "فت��ح"، بحل 
�ملجل���س �لت�شريع��ي، �شتناق���س كبن��د 
ط��ارئ عل��ى ج��دول �أعم��ال �ملجل���س 
�لثام��ن  يف  �شيعق��د  �ل��ذي  �ملرك��زي، 
م��ن  و�لع�شري��ن  و�لتا�ش��ع  و�لع�شري��ن 

�ل�شهر �جلاري".
�أك��رب  ث��اين  ه��و  �ملرك��زي  و�ملجل���س 
بع��د  �لتحري��ر  منظم��ة  موؤ�ش�ش��ات 
�ملجل�س �لوطني �ل��ذي كان عقد دورة 

�جتماعات له قبل ثالثة �أ�شهر.
جل�ش��ات  �نعق��اد  �أن  كث��رون  وي��رى 
�لق��وى  ح�ش��ور  ب��دون  �ملرك��زي 
�لفل�شطيني��ة �لرئي�شي��ة، ه��و مبنزلة 
جلو�س حركة فتح مع نف�شها و�لت�شارو 
لوحده��ا مب�شر �ل�شع��ب �لفل�شطيني، 
بال �أدنى �شرعية �شعبية �أو ف�شائلية.

المرحلة ال تخول عباس تنفيذ قرارات..

اجتماع "المركزي".. جلسة فتح مع نفسها !
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غزة - �لر�أي
�أطلق��ت وز�رة �لإع��الم – �ملكت��ب �لإعالمي �حلكومي 
ع��رب  تغري��د  حمل��ة   ،24/10/2018 �خلمي���س 
ها�شت��اق "#�ن�شرها_�ش��ح" بهدف توعي��ة وتثقيف 
رو�د مو�ق��ع �لتو��ش��ل �لجتماعي بعدد من �لأخطاء 

�ل�شائعة وتو�شيح بع�س �ملحاذير و�مل�شامني �مل�شيئة.
وق��ال رئي���س �ملكت��ب �شالم��ة مع��روف خ��الل موؤمت��ر 
م��ن  لفي��ف  مب�شارك��ة  �حلمل��ة  لإط��الق  �شحف��ي 
�له��دف  �إن  �ل�شحفي��ني ون�شط��اء �لإع��الم �جلدي��د، 
�ش��وء  حال��ة  ه��و  �لتغري��د  حمل��ة  م��ن  �لرئي�ش��ي 
�ل�شتخ��د�م ل�شب��كات �لتو��شل �لجتماع��ي و�إغفال 
�لعديد �جلانب �لقانوين و�لق�شايا �ملهنية و�لأخطاء 

�لت��ي مت�س �مل�شوؤولي��ة �لجتماعية، ون�ش��ر �ل�شائعات 
�لأخب��ار  ونق��ل  �لغ��ر �شحيح��ة،  �لأخب��ار  وتروي��ج 
ع��ن و�شائ��ل �لإع��الم �لعربي��ة و�لتعدي عل��ى حرية 
�لآخري��ن وع��دم �لدق��ة و�ل�شرع��ة يف ن�ش��ر �لأخبار 

دون م�شدر ر�شمي.
و�أ�ش��ار معروف �إىل �أن مدة �حلمل��ة �شتكون على مد�ر 
�شهري��ن متتالي��ني حتت �شعار "ح�ش��ن �لنية ل يعفيك 
م��ن �مل�شوؤولي��ة"، وذل��ك م��ن و�ق��ع �مل�شوؤولي��ة ون�ش��ر 
لل�شحفي��ني ون�شط��اء �لإع��الم  �لتوعي��ة و�لتثقي��ف 
�جلديد، ورف��ع �لثقافة �لقانونية و�لجتماعية فيما 
ين�ش��ر على و�شائ��ل �لتو��شل �لجتماع��ي و�ل�شحافة 
�للكرتوني��ة، وعر�س تو�شي��ات ون�شائح ومالحظات 

للمحت��وى �ملن�ش��ور عل��ى �شب��كات �لتو��ش��ل و�لإعالم 
�جلديد.

و�أو�ش��ح �أن �حلمل��ة لق��ت ��شتح�ش��ان كب��ر م��ن قبل 
و�ملوؤ�ش�شات��ي  �ل�شعب��ي  �لع��ام  و�ل��ر�أي  �ل�شحفي��ني 
�لع��الم  يف  فاعل��ة  وموؤ�ش�ش��ات  �ملتابع��ة،  و�جله��ات 
�لجتماع��ي للتعري��ف بعدد م��ن �لأخط��اء �ل�شائعة 
�لجتماع��ي،  �لتو��ش��ل  مو�ق��ع  م�شتخدم��ي  ل��دى 
وتو�شي��ح بع�س �ملحاذير و�مل�شام��ني �مل�شيئة، وتعميم 
حم��دد�ت مهمة هي نتاج حال��ة �ملتابعة لو�قع �لعامل 

�لفرت��شي.
و�أ�ش��اف مع��روف �أن �حلمل��ة �شت�ش��ر بث��الث م�شار�ت 
وه��ي عب��ارة ع��ن تنظيم لق��اء�ت يف كاف��ة �جلامعات 

و�لتثقي��ف  �لتوعي��ة  لن�ش��ر  للط��الب  �لفل�شطيني��ة 
يف ق�شاي��ا �لن�ش��ر، وكذل��ك �لتو��ش��ل م��ع �ملحرري��ن 
ون�شط��اء �لتو��ش��ل �لجتماعي و�ملخت�ش��ني يف �ل�شاأن 
�لإ�شر�ئيلي و�لن�شطاء �لفاعلني على مو�قع �لتو��شل 

لإجناح �حلملة من باب �مل�شوؤولية �لجتماعية.
و�ش��دد عل��ى �أن �حلمل��ة �شتو�ش��ح حالة م��ا ين�شر وما 
ه��و �شحي��ح بعي��دً� ع��ن مفه��وم �حلري��ة �ل�شخ�شي��ة 
وم�س �مل�شوؤولي��ة �لجتماعية، و�أن �حلملة ل تفر�س 
�لرقاب��ة عل��ى �شب��كات �لتو��ش��ل م��ع تنظي��م �جلهد 
و�حل��د من �لأخط��اء و�ملخالف��ات، د�عي��ًا �ل�شحفيني 
ون�شط��اء �لتو��شل �لجتماع��ي للم�شاركة يف �حلملة 

و�جناحها لتحقيق �أهد�فها.

لضمان سالمة النشر

"اإلعالم" تطلق حملة "#انشرها_صح" عبر مواقع التواصل
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

�لت�شعي��د   �شاخن��ة يف ظ��ل  ليل��ة  �نتظرن��ا 
�لإ�شر�ئيل��ي �لأخ��ر على قط��اع غزة ولكن 
�أ�شبحن��ا عل��ى ه��دوء غ��ر متوق��ع باإمه��ال  
حما���س حتى يوم �جلمعة فف��ي ظل ��شر�ر 
��شر�ئي��ل ع��دم �ب��ر�م �تفاق هدن��ة �ل من 
خ��الل �لف��ر�ج ع��ن �جلن��ود �ملختطفني يف 
غزة ترف���س حما�س خل��ط �لأور�ق و�متام 
�ل�شفق��ة لن�شتيق��ظ �لي��وم 18�كتوبر على 
�حياء ذكرى �شفقة وفاء �لحر�ر على �مل 
�ق��رت�ب �جن��از �شفق��ة وفاء �ح��ر�ر �خرى 
رغم �أن �حلديث يدور على �أن �شفقة تبادل 
�لأ�شرى يرتبط �إجنازها يف �لوقت �حلايل، 
مبلف��ات �شيا�شية، م��ن �أبرزه��ا �حلديث عن 

هدنة بني �ملقاومة و�إ�شر�ئيل.
م��ن �لو��شح �أنها  ولتم �ل�شفق��ة فاإنها �شتتم 
بو�شاط��ة جه��ات �أوروبية، و�شتك��ون جزءً� 
م��ن �تف��اق �لهدنة طويل��ة �لأم��د �لتي يتم 

�حلديث عنها موؤخرً�”.
“وف��اء  ل�شفق��ة  �ل�شابع��ة    �لذك��رى  يف  و 

عملي��ة  �أ�شخ��م  تع��د  �لت��ي  �لأح��ر�ر”، 
تب��ادل متت ب��ني  كتائب �ل�شهي��د عز �لدين 
�لق�ش��ام �ل��ذر�ع �مل�شل��ح حلرك��ة حما�س من 
جه��ة، و�لكي��ان �ل�شهيوين م��ن جهة �أخرى، 
52 ��ش��ر�  وبو�شاط��ة خارجي��ة ،ل ي��ز�ل 
حم��رر� مت �ع��ادة �عتقاله��م بع��د حتررهم 
�شمن �شفقة وف��اء �لأحر�ر جمهول. ورغم 
مرور �ربع �شنو�ت عل��ى �عادة �عتقالهم �إل 
�أن  �لأم��ل يبقى حليفهم  بان تبقى �ملقاومة 
�شام��دة وثابته ب��اأن ل تب��د�أ �أي مفاو�شات 

قبل �لفر�ج عنهم.
وتوؤك��د  جمعي��ة و�عد لالأ�ش��رى و�ملحررين 
�ن ع��دد �ل�ش��رى �لذي��ن �أع��اد �لحت��الل 
�لأح��كام �ل�شابقة لهم بعد �إعادة �عتقالهم 
بل��غ 34 �أ�ش��ر�، وذل��ك بع��د �إع��ادة �أحكام 
�هلل  ر�م  م��ن  �شل���س  �إبر�هي��م  �لأ�شري��ن 
و�ملحك��وم باملوؤب��د، و�لأ�شر موؤي��د جالد من 
18 عام��ا د�خ��ل  �أم�ش��ى  طولك��رم و�ل��ذي 

�لأ�شر.

وذك��رت و�عد  �أن حمكمة �لحتالل �أعادت 
�لأح��كام باملوؤب��د بح��ق ثماني��ة �أ�ش��رى من 
�لبازي��ان،  ع��الء  وه��م:  �لقد���س  مدين��ة 
ونا�شر عبد ربه، ورجب �لطحان، و�بر�هيم 
م�شع��ل، وجمال �أبو �شال��ح، وعدنان مر�غة، 
و�إ�شماعيل حجازي، وموؤخر� �لأ�شر �شلمان 
�أب��و عيد من قرية بدو ق�شاء �لقد�س عماد 

مو�شى وعبد �ملنعم طعمة.
�ل�شابق��ة  �لح��كام  �لحت��الل  �أع��اد  كم��ا 
باملوؤب��د بح��ق �أح��د ع�ش��ر �أ�ش��ر� م��ن م��دن 
�ل�شف��ة �لغربي��ة وه��م: ن�ش��ال زل��وم م��ن 
ر�م �هلل، ووهي��ب �أب��و �ل��رب م��ن قباطي��ة 
م��ن طولك��رم،  �ل��و�وي  و�أ�ش��رف  – جن��ني، 
وط��ه  نابل���س،  م��ن  عرق��وب  �أب��و  وحم��زة 
�ل�شح�ش��ر م��ن نابل���س، و�أحم��د حم��د م��ن 
قرية ت��ل – نابل���س، وحمم��ود �شويطي من 
مدينة �خلليل، و�لأ�شرة ب�شرى �لطويل من 
ر�م �هلل، و�لأ�ش��ر حمم��د �أحم��د حج �شالح 
م��ن قباطي��ة – جن��ني، وموؤخ��ر� �لأ�شرين 

�إبر�هي��م �شل���س م��ن ر�م �هلل، وموؤي��د جالد 
من طولكرم.

كم��ا  �أن �لحت��الل حك��م عل��ى �أح��د �أ�شرى 
م��دة  بال�شج��ن  �عتقاله��م  �ملع��اد  �ل�شفق��ة 
�شت��ة �شهور وه��و �لأ�شر �ملري���س جهاد بني 
جامع من عقربا ق�شاء نابل�س، و�لذي حترر 

موؤخر� بعد �نق�شاء مدة �شجنه.
�عتقاله��م  �أع��ادت  �إ�شر�ئي��ل  �أن  م�شيف��ة 
“�نتقاما” ملقتل �مل�شتوطنني ولي�س ملخالفات 

�أو خروقات �رتكبوها.
وطالب��ت و�ع��د ف�شائ��ل �ملقاوم��ة  ب�شرورة 
�نتب��اه �ملفاو�س “لل�شمان��ات” �حلقيقية يف 
�أي عملي��ة تبادل مقبلة، ر�ف�ش��ني �أن يكون 
�لإفر�ج ع��ن �أبنائهم �شمن �شفقات جديدة 
ب��ل يطلقو� قب��ل ذلك “ك��ي ل ياأخذو� حق 

غرهم من �لأ�شرى”.
تت�ش��رف  �إ�شر�ئي��ل  �أن  و�ع��د  و�أو�شح��ت 
بعنجهية وتخالف بو�شوح �لقانون �لدويل 

و�شروط �ل�شفقة و�شماناتها.

كما طالبت م�شر بالقي��ام بدورها �حلقيقي 
ب�ش��اأن �لإفر�ج عن ه��وؤلء �لأ�شرى ب�شفتها 

ر�عية لالتفاق.
�أع��اد  �لحت��الل  �أن  �إىل  و�ع��د   و�أ�ش��ارت 
�عتق��ال م��ا يق��ارب م��ن 80 �أ�ش��ر� حتررو� 
ع��ام 2011 مبوجب �شفقة وف��اء �لأحر�ر 
وذل��ك يف �شه��ر حزي��ر�ن م��ن �لع��ام �ملا�شي 
�ملعروف��ة،  �خللي��ل  عملي��ة  عق��ب   2014
وج��اء �عتقاله��م عل��ى نح��و خمال��ف ملا مت 
�لتف��اق علي��ه و �لت��ي كان��ت م�ش��ر ر�عية 

لذلك �لتفاق.
ي�شار �إىل �أن �شفقة » وفاء �لأحر�ر « �أبرمت 
بني حرك��ة �ملقاومة �لإ�شالمي��ة » حما�س « 
�أول  ت�شري��ن  يف  �لإ�شر�ئيل��ي  و�لحت��الل 
)�أكتوب��ر( 2011، و�شمل��ت �ل�شفقة �إفر�ج 
فل�شطيني��ا  �أ�ش��ر�   1027 ع��ن  �لحت��الل 
لديه��ا، مقابل �إفر�ج » حما���س « عن جندي  
�إ�شر�ئيل��ي يدع��ى جلعاد �شالي��ط  كانت قد 

�أ�شرته قبل ذلك بنحو خم�س �شنو�ت.

بين المصير المجهول واألمل القريب يعيش 
محرري الصفقة الذين تم اعتقالهم

غزة - �لر�أي
�أعلن رئي�س جلنة طو�رئ �ل�شتاء يف بلدية 
غ��زة عب��د �لرحي��م �أب��و �لقمب��ز �نته��اء 
ف�ش��ل  ل�شتقب��ال  �لبلدي��ة  ��شتع��د�د�ت 
�ل�شت��اء م��ن خ��الل �إمت��ام تاأهي��ل �شبكات 
ت�شري��ف  و�شب��كات  �ل�شح��ي،  �ل�ش��رف 

�لأمطار يف �ملدينة.
وق��ال �أبو �لقمب��ز خالل برنام��ج لقاء مع 
ينظم��ه  و�ل��ذي  �لأح��د،  �لي��وم  م�شئ��ول 
�ملكتب �لإعالمي �حلكومي ب�شكل �أ�شبوعي 
يف مق��ره مبدينة غ��زة، �إن �لبلدية �شكلت 
جلن��ة ط��و�رئ ��شتع��د�ًد� ل�شتقبال ف�شل 
�ل�شت��اء ومو�شم هط��ول �لأمطار، للحفاظ 
وممتلكاته��م،  �ملو�طن��ني  �شالم��ة  عل��ى 

و�لتعامل مع �أي طارئ خالل هذ� �ملو�شم.
عق��دت  �لط��و�رئ  جلن��ة  �أن  و�أ�ش��اف 
�جتماعاته��ا �لتي ت�ش��م م�شوؤويل �لبلدية 
بكام��ل  �لط��و�رئ  باأعم��ال  و�ملخت�ش��ني 
�أع�شائه��ا وبح�ش��ور رئي���س �لبلدي��ة نز�ر 
حج��ازي، حي��ث ناق�ش��ت جلن��ة �لط��و�رئ 
طو�ق��م  ��شتع��د�د�ت  �لنعق��اد  خ��الل 
�لبلدي��ة ل�شتقب��ال ف�ش��ل �ل�شت��اء و�آلية 
و�أوق��ات  �ملنخف�ش��ات  �أي��ام  يف  �لعم��ل 

�لأزمات.
�لط��و�رئ  خط��ة  �أن  �لقمب��ز  �أب��و  وذك��ر 
لف�ش��ل �ل�شت��اء �لقادم تت�شم��ن �آلية عمل 

جدي��دة وتوزيع �لف��رق �مليد�ني��ة و�ملهام 
و�مل�شوؤولي��ات �مللقاة عل��ى عاتق �لأع�شاء، 
موؤكدً� �تخاذ �للجنة �إجر�ء�ت وخطو�ت 
وق��وع  لتجن��ب  و�حرت�زي��ة،  ��شتباقي��ة 
�جلوي��ة،  �ملنخف�ش��ات  بفع��ل  كارث��ة  �أي 
�أبرزه��ا تنظي��ف وجتهي��ز ب��رك جتمي��ع 

مي��اه �لأمطار يف �ملدين��ة )�ل�شيخ ر�شو�ن، 
حديق��ة �ل�شد�ق��ة، ع�شقول��ة(، وتعزيل 
وتنظي��ف م�شارف �لأمط��ار �لبالغ عددها 
 UNDP نحو 4 �آلف م�ش��رف بدعم من
و�شن��دوق  عم��ل  فر���س  خل��ق  وبرنام��ج 

تطوير و�قر��س �لبلديات.

و�أو�ش��ح �أن �آلي��ة �لعم��ل تت�شم��ن تق�شي��م 
4 �أق�ش��ام، وتوزي��ع طو�ق��م  �ملدين��ة �إىل 
وف��رق �لط��و�رئ عل��ى وردي��ات خمتلف��ة، 
و�لب��دء بتنظي��ف �ش��و�رع �ملدين��ة و�إز�لة 
ق��د  �لت��ي  �ل�شلب��ة  و�لنفاي��ات  �لأو�ش��اخ 
تنج��رف مع �لأمط��ار ومتنع �شري��ان �ملياه 

د�خل �مل�ش��ارف، �إىل جانب �إجر�ء �أعمال 
�شيان��ة وجتهي��ز ملتطلب��ات عم��ل مر�ف��ق 
�ملي��اه و�ل�شرف �ل�شحي، و�إجر�ء �ل�شيانة 

�لدورية لالآليات �لثقيلة و�ملركبات.
ودع��ا �أب��و �لقمب��ز كاف��ة �ملو�طن��ني �إىل 
�لتو��ش��ل و�لإب��الغ عن �أي �ش��كاوى تتعلق 
مي��اه  وت�شاق��ط  �جلوي��ة  باملنخف�ش��ات 
�ل�شت��اء  ف�ش��ل  خ��الل  بغ��ز�رة  �لأمط��ار 
وح��دة  رق��م  عل��ى  بالت�ش��ال  �لق��ادم، 
و�ل��ذي   ،)115( و�ل�ش��كاوى  �ملعلوم��ات 
و�ح��د  وق��ت  يف  مكامل��ة   30 ي�شتقب��ل 
وعل��ى م��د�ر �ل�شاع��ة يف �أوق��ات �لطو�رئ 

و�ملنخف�شات �جلوية.
�إجر�ء�ته��ا  با�ش��رت  �للجن��ة  �أن  وب��ني 
و�أعماله��ا عل��ى �أر���س �ملي��د�ن ف��ور ت�شلم 
موؤك��دً�  ت�شكيله��ا،  ق��ر�ر  و�ش��دور  مهامه��ا 
جاهزيته��ا �لتام��ة للتع��اون و�لتن�شيق مع 
و�ملوؤ�ش�ش��ات ذ�ت  كل �جله��ات �حلكومي��ة 
�لعالقة مبو�شوع �لط��و�رئ، و�لتن�شيق مع 

جهاز �لدفاع �ملدين ووز�رة �لأ�شغال.
ونا�ش��د �أبو �لقمبز �جله��ات �ملانحة توفر 
�ل�ش��ولر �لالزم لت�شغي��ل مولد�ت حمطات 
�شخ �ل�شرف �ل�شحي يف ظل �أزمة �لكهرباء 
�ملتفاقم��ة يف قطاع غ��زة، و�دخال معد�ت 
�ل�شرف �ل�شح��ي وقطع �لغي��ار و�ل�شيانة 

للمعد�ت و�لآليات.

بلدية غزة تنهي استعداداتها الستقبال فصل الشتاء
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غزة- �لر�أي
نف��ى وكيل وز�رة �لتنمية �لجتماعية 
موع��د  حتدي��د  �إبر�هي��م،  يو�ش��ف 
ل�شرف �شي��كات �ل�ش��وؤون �لجتماعية 

للم�شتفيدين يف قطاع غزة.
وقال �إبر�هيم ل�"�لر�أي" �ليوم �ل�شبت، 
�إن��ه مل يتم بع��د حتديد موع��د �شرف 
�ل�شي��كات للم�شتفيدين، مطمئنًا بقرب 

موعد �ل�شرف.
وتناقل��ت �ل�شفح��ات �لإخباري��ة على 
خ��رب  �لجتماع��ي،  �لتو��ش��ل  مو�ق��ع 
يفي��د ب�ش��رف �ل�شي��كات للم�شتفيدين 
يوم �لثن��ني �لقادم، وهو ما نفاه وكيل 

وز�رة �لتنمية �لجتماعية.
وتعتم��د �آلف �لأ�ش��ر �لفقرة يف غزة، 
على خم�ش�شات �ل�ش��وؤون �لجتماعية 
�ملقدمة م��ن �لحت��اد �لأوروبي، و�لتي 

ت�شرف لهم كل ثالثة �أ�شهر.

التنمية االجتماعية: 
ال موعد لصرف 
شيكات الشؤون

غزة- �لر�أي
�لفل�شطيني��ة  �ملي��اه  �شلط��ة  قام��ت 
موؤخ��رً� باإع��د�د در��ش��ة فنية حول 
م�ش��ادر مياه �ل�ش��رب و�لتي ت�شخ من 
قب��ل بلدي��ات قط��اع غ��زة للمو�طن 
و�لبالغة عدده��ا 25 بلدية موزعة 
على حمافظات قطاع غزة وذلك من 
خالل �شبكات �ملياه �لتابعة لها، علمًا 
ب��اأن ه��ذه �لدر��ش��ة �عتم��دت عل��ى 
�ح�شائي��ات لعام 2017 حول كمية 

ونوعية هذه �ملياه.
حيث تبني �لدر��ش��ة �أن م�شادر مياه 
�ل�ش��رب ت�شم��ل �ملياه �لت��ي ت�شخ من 
خ��الل �آبار �ملي��اه �لتابع��ة للبلديات 
 79 �إجمالي��ة  بكمي��ة  �ملختلف��ة 
ملي��ون مرت مكع��ب �شنوي��ًا بالإ�شافة 
�إىل �آب��ار مياه وكالة غ��وث وت�شغيل 
�لالجئ��ني بكمي��ة �إجمالية 3 مليون 
�إىل  �شنوي��ًا بالإ�شاف��ة  م��رت مكع��ب 
�ملي��اه �لتي تورد �إىل قط��اع غزة من 
خالل �شركة ميك��روت �لإ�شر�ئيلية 
م��رت  ملي��ون   11 �إجمالي��ة  بكمي��ة 

مكعب �شنويًا.
ه��ذه  يف  �ملتوف��رة  �لح�شائي��ات 
�لدر��ش��ة ت�ش��ر �إىل �أن �إجم��ايل م��ا 
ي�ش��ل �ملو�ط��ن من ه��ذه �ملي��اه يقدر 
بحو�يل 57 مليون مرت مكعب �شنويًا، 
�أي �أن متو�شط كفاءة �ل�شبكات تقدر 
متو�ش��ط  و�أن  باملائ��ة   67 بح��و�يل 
ن�شي��ب �لفرد يق��در بحو�يل 90 لرت 
لل�شخ�س يوميًا، وهذ� �أقل بكثر مما 
�أو�شت ب��ه منظمة �ل�شح��ة �لعاملية 
لرت/�ل�شخ���س/  )150-100(
ب��ان  �لإ�ش��ارة  جت��در  وهن��ا  �لي��وم، 
�لفرق بني كميات �ل�شخ و�ل�شتهالك 
يتوزع على �شكل فاقد من �ل�شبكة �أو 
و�ش��الت غر �شرعية وغ��ر مفوترة 

و�أخطاء يف قر�ءة �لعد�د�ت.
خل�ش��ت �لدر��ش��ة �إىل �أن %99 م��ن 
م�شادر �ملياه �لتي ت�شتخرج من �ملياه 
�جلوفي��ة يف قط��اع غ��زة م��ن خالل 
�آبار �ملياه �لتابعة للبلديات �ملختلفة 
ووكال��ة غ��وث ت�شغي��ل �لالجئني، ل 
تتو�ف��ق نوعيتها م��ع معاير منظمة 

�ل�شح��ة �لعاملية ملياه �ل�شرب، وعليه 
لالأغر����س  فق��ط  ت�شتخ��دم  فه��ي 
�ملنزلي��ة بينما يح�ش��ل �ملو�طن على 
حمط��ات  خ��الل  م��ن  �ل�ش��رب  مي��اه 

حتلية �ملياه �جلوفية �خلا�شة.
يف نهاية �لد�ر�شة �أو�شت �شلطة �ملياه 
ب�ش��رورة حت�ش��ني كف��اءة �ل�شب��كات 
وتقلي��ل �لفاق��د م��ن خ��الل تطوي��ر 
�لإج��ر�ء�ت  و�تخ��اذ  �ل�شب��كات 
�لقانوني��ة �لالزم��ة بح��ق �ملتعديني 
عليها، كما �أو�ش��ت ب�شرورة �لإ�شر�ع 
يف تنفي��ذ �مل�شاري��ع �ل�شرت�تيجي��ة 
وف��ق �خلط��ة �لت��ي و�شعه��ا �ل�شلطة 
ت�شم��ل  و�لت��ي  �ملي��اه  م��و�رد  لإد�رة 
م�شاريع حتلية مي��اه �لبحر، وكذلك 
�ل�ش��رف  مي��اه  معاجل��ة  م�شاري��ع 
تعظي��م  �إىل  بالإ�شاف��ة  �ل�شح��ي، 
�ل�شتف��ادة من مي��اه �لأمطار، بهدف 
زيادة ن�شي��ب �لفرد �ليومي من �ملياه 
وحت�ش��ني نوعية مي��اه �ل�ش��رب �لتي 
ت�ش��ل �ملو�طن وف��ق �ملعاير �لدولية 

�خلا�شة بذلك.

غزة- �لر�أي
�أتلف��ت �لنيابة �لع�شكرية، �شب��اح �لثنني، كمية كبرة 
من �مل��و�د �ملخدرة ب�شكل علني �أم��ام ممثلني عن �ملجل�س 
�لت�شريع��ي ووز�رة �لع��دل ومكتب �ملر�ق��ب �لعام بوز�رة 
�لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطن��ي وهيئ��ات حق��وق �لإن�ش��ان 

و�ملخاتر و�لوجهاء.
وبل��غ �إجمايل �ملو�د �ملخدرة �لتي مت �إتالفها حو�يل 10 
�آلف كرتون��ة مو�د خمدرة بعدد �إجم��ايل قدره مليون 
و242 قر���س خمدر، و1383.5 فر���س ح�شي�س – وزن 

�لأفيون. مادة  من  جر�م  و900  جر�م،   100
�لق�ش��اء  �شليم��ان رئي���س هيئ��ة  نا�ش��ر  وق��ال �لعمي��د 
�لنياب��ة  عقدت��ه  �شحف��ي  موؤمت��ر  خ��الل  �لع�شك��ري 
�لع�شكري��ة غ��رب مدينة غزة على هام���س �إتالف �ملو�د 
�ملخ��درة: "�إن ه��ذ� �لإت��الف ياأت��ي ��شتكم��اًل للجه��ود 
ووز�رة  �لع�شك��ري  �لق�ش��اء  قب��ل هيئ��ة  م��ن  �ملبذول��ة 
�لد�خلي��ة وخا�ش��ة جه��از �ل�شرط��ة و�لإد�رة �لعام��ة 

ملكافحة �ملخدر�ت".

قضايا المخدرات
و�أ�ش��ار �لعمي��د �شليمان �إىل �أن هيئ��ة �لق�شاء �لع�شكري 
�أن�ش��اأت نيابة ع�شكرية متخ�ش�شة بالتحقيق يف جر�ئم 
�جلل��ب و�لجت��ار يف �مل��و�د �ملخ��درة وكذل��ك خ�ش�ش��ت 

حمكمة خا�شة للنظر و�حلكم يف ق�شايا �ملخدر�ت.
ولف��ت �إىل �أن هيئ��ة �لق�ش��اء �لع�شك��ري �شكل��ت جلن��ة 
للع��ّد و�ملطابق��ة م��ن قبل �ملدع��ي �لعام �لع�شك��ري وكّل 
م��ن رئي���س �لنياب��ة ومدي��ر �لتحري��ز ووكالء �لنياب��ة 
�ملخ��در�ت  قان��ون  م��ن   39 �مل��ادة  ح�ش��ب  �لع�شكري��ة 

و�ملوؤثر�ت �لعقلية رقم 7 ل�شنة 2013.
د �لنائب يف �ملجل���س �لت�شريعي حممد فرج  ب��دوره، �ش��َدّ
�لغ��ول عل��ى �أن �ملجل���س �لت�شريعي �شَنّ قان��ون �لإعد�م 

لت�شديد �لعقوبة على جرمية �لجتار باملخدر�ت.
وق��ال �لنائب �لغ��ول يف كلمة �ملجل���س �لت�شريعي خالل 

�ملوؤمت��ر �ل�شحفي: "كل ما ي�شري على �جلر�ئم �لأخرى 
مة  َرّ ي�شري عل��ى جرمية �لإجت��ار باملخدر�ت لأنه��ا جمرُ

قانونيًا يف جميع قو�نني �لعامل وحمرمة يف ديننا".
و�شكر �لغول وز�رة �لد�خلية و�لأجهزة �لأمنية وهيئة 
�لق�شاء �لع�شكري على �جله��ود �لتي يبذلونها يف �شبط 
�حلال��ة �لأمني��ة ومالحقة جت��ار ومروج��ي �ملخدر�ت، 
م�شيف��ًا "كمي��ة �ملخ��در�ت �مل�شبوط��ة كانت كفيل��ة باأن 
تف�ش��د ن�شف �ملجتمع �لفل�شطين��ي يف غزة لذلك كان ل 

بد من ت�شديد �لعقوبة بحق جتار �ملخدر�ت".
وطال��ب �لنائ��ب يف �لت�شريعي هيئة �لق�ش��اء �لع�شكري 
باإيق��اع �أق�ش��ى �لعقوب��ات بحق جت��ار �ملخ��در�ت لتكون 
�لأحكام ر�دعة لهم، كما دعا خطباء �مل�شاجد و�لتعليم 
�إىل ب��ذل مزيد من �جله��ود يف �لتنفر من هذه �جلر�ئم 

وتوعية �ملجتمع مبخاطرها.

أحكام عسكرية
�ملحاك��م  �أن  �شليم��ان  �لعمي��د  �أعل��ن  مت�ش��ل،  �شي��اق  يف 
�لع�شكري��ة �ملخت�ش��ة �لتابعة لهيئة �لق�ش��اء �لع�شكري 
�لأح��كام  م��ن  جمموع��ة  �لإثن��ني،  �لي��وم  �أ�ش��درت، 

�لع�شكرية بحق �شبعة من �أخطر جتار �ملخدر�ت.
ولف��ت �إىل �أن ع��دد �لق�شايا بلغ��ت 43 ق�شية ومت �أخذ 
�إذن م��ن �ملحكم��ة �لع�شكرية �لد�ئم��ة ح�شب ن�س �ملادة 
47 م��ن قان��ون �ملخ��در�ت لعام 2013 و�مل��ادة 26 من 

قانون �لعقوبات �لثوري لعام 1979.
�حلك��م  �لأح��كام  "�شمل��ت  �شليم��ان:  �لعمي��د  و�أ�ش��اف 
بالأ�شغ��ال �ل�شاق��ة �ملوؤب��دة بح��ق 7 م��ن �أخط��ر جت��ار 
�ملخ��در�ت، و�حلك��م بالأ�شغ��ال �ل�شاق��ة �ملوؤقت��ة ملرُ��دد 
ت��رت�وح م��ا ب��ني 10 �إىل 15 �شن��ة بح��ق 7 �آخري��ن من 

ار ومروجي �ملخدر�ت". جترُ
كم��ا ت�شمنت �لأحكام حكمًا بالأ�شغال �ل�شاقة ملدة �أقل 
م��ن 10 �شنو�ت بحق 3 من �ملحكومني، بالإ�شافة للحكم 

بالرب�ءة ملتهم و�حد من �ملتهمني بق�شايا �ملخدر�ت.

سلطة المياه تصدر تقريرها حول مصادر 
مياه الشرب في قطاع غزة

خالل المؤتمر السنوي إلتالف المخدرات

النيابة العسكرية ُتتلف مليون حبة 
ُمخدرة و1383 فرش حشيش و900 

جرام أفيون


