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شاهدة على مجازر االحتالل .. الذكرى 
الـ62  لمجزرة كفر قاسم

على وقع التطبيع.. االحتالل 
يستبيح دماء أطفال غزة

اإلعالم ترصــــد أكثر من 82 
انتهاًكا بحق الصحفيين خالل أكتوبر

030708

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�شام��ن �مل�شيئ��ة. وق��ال رئي�س �ملكتب 
�شالم��ة مع��روف خ��الل موؤمت��ر �شحف��ي 
م��ن  لفي��ف  مب�شارك��ة  �حلمل��ة  لإط��الق 

�ل�شحفين ون�شطاء �لإعالم �جلديد، �إن 
�له��دف �لرئي�ش��ي من حمل��ة �لتغريد هو 
حالة �شوء �ل�شتخد�م ل�شبكات �لتو��شل 
�جلان��ب  �لعدي��د  و�إغف��ال  �لجتماع��ي 
�لقان��وين و�لق�شاي��ا �ملهني��ة و�لأخط��اء 

�لجتماعي��ة،  �مل�شوؤولي��ة  مت���س  �لت��ي 
ون�ش��ر �ل�شائع��ات وتروي��ج �لأخبار �لغري 
و�شائ��ل  ع��ن  �لأخب��ار  ونق��ل  �شحيح��ة، 
�لإع��الم �لعربي��ة و�لتعدي عل��ى حرية 
�لآخرين وعدم �لدقة و�ل�شرعة يف ن�شر 

�لأخبار دون م�شدر ر�شمي. و�أ�شار معروف 
�إىل �أن م��دة �حلمل��ة �شتك��ون عل��ى مد�ر 
�شهرين متتالين حتت �شعار "ح�شن �لنية 

ل يعفيك من �مل�شوؤولية"، 
10وذلك من و�قع �مل�شوؤولية 

االنتهاء من خطط الطوارئ الستقبال فصل الشتاء بغزة

طواقم الدفاع المدني والبلديات خلية 
نحل في ظروف استثنائية
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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-فل�شطن عبد �لكرمي
�أك��ر م��ن ث��الث �شاع��ات متو��شل��ة، 
�أم  �ملو�طن��ة  تق�شيه��ا  �لت��ي  تل��ك 
�شم��ا �ملده��ون وه��ي ت�شن��ع باأناملها 
�ملتنوع��ة  �ليدوي��ة  �مل�شغ��ولت 
و�لأ�ش��كال �جلميل��ة �لت��ي تبع��ث يف 
�لنف���س �له��دوء و�ل�ش��رور، ويجذب 
جمالها متابعيها عل��ى �شفحتها على 

مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
�ملده��ون  �لثالثيني��ة  و�أوج��دت 
و�لأم  �لعام��ة  �لعالق��ات  خريج��ة 
لثالثة �أطف��ال، وهي من �شكان غزة، 
م��ن  ب�شي��ط  دخ��ل  م�ش��در  لنف�شه��ا 
خ��الل م�شغولتها، ي�شاعد يف حتدي 
ظ��روف �حلي��اة �لقا�شي��ة يف قط��اع 
غ��زة �ملحا�شر منذ �أكر من 12 عامًا 

متو��شلة.

فكرة ودوافع
وح��ول م��ا دفعه��ا للعم��ل يف جم��ال 
يف  جتي��ب  �ليدوي��ة،  �لأ�شغ��ال 
�أق��وم  كن��ت  ل�"�ل��ر�أي":"  حدي��ث 
بعم��ل ن�شاط��ات مدر�شي��ة لبناتي يف 
�ملدر�شة، و�أ�شكال جميلة وم�شغولت 
خمتلفة �لألو�ن و�لأحجام، ومن ثم 
تط��ور �لأمر ل��دي �إىل �جن��از بع�س 
�لأ�شي��اء �ل�شخ�شي��ة �لت��ي تخ�شني 
ومن ث��م عر�شها عل��ى �شفحتي على 

�لفي���س ب��وك، و�لتي لق��ت �إعجاب 
و��شتح�ش��ان �لكثريي��ن �لذين بدءو� 

بالطلب و�لتو�شية".
وت�شمل �لأعم��ال �ليدوية �ملتنوعة 
�لتي تقوم �أم �شما بتنفيذها، ن�شاطات 
�أ�شكالها،وو�شائ��ل  بكاف��ة  مدر�شي��ة 
و�أن�شط��ة  وجم�شم��ات  تعليمي��ة 
متنوعة وم�شغولت لكافة �ملنا�شبات 
�ملختلفة،�ش��و�ء �لأف��ر�ح �أو حفالت 

�لتخرج وغريها �لكثري.
و��شتكمل��ت �ملده��ون م�شو�رها �لذي 
ب��د�أ قب��ل خم���س �شن��و�ت م��ن �لآن، 
حتى تط��ورت موهبتها رويد� رويد�، 
و�أ�شبح��ت تتقن عمله��ا ب�شكل كبري، 
عل��ى  �لبع���س  م��ن  �إقب��ال  وتلق��ى 
�ل��ذوق  ذ�ت  �لفني��ة  م�شغولته��ا 

�لر�قي و�جلميل.
وتوجد لدى �ملدهون �شفحة خا�شة 
بها على موقع �لتو��شل �لجتماعي" 
�شم��ا  �أم   " با�ش��م  ب��وك"  �لفي���س 
وب��د�أت  �ليدوي��ة"،  للم�شغ��ولت 
باإنتاج �لكثري من �لأ�شكال �ملدر�شية، 
وملف��ات �لإجناز للطلبة، وجم�شمات 
و�إك�ش�ش��و�ر�ت  للمكتب��ات،  ر�ئع��ة 
جميلة، �إ�شاف��ة �إىل باقات خمتلفة 
من �ل��ورود م�شنوعة م��ن ورق �لفوم 
�خلا�ش��ة  �ملق��وى  و�لكرت��ون  �ملل��ون 
بحف��الت �لزف��اف، وبع���س �لأ�شياء 

�مل�شنوعة من �خل�شب �أو �لقما�س.
وبالرغ��م م��ن ك��ون تل��ك �مل�شغولت 
�إعج��اب  عل��ى  ح��ازت  �ليدوي��ة 
�لكثريين، �إل �أن �ملدهون ل تعتربها 
م�ش��در رزق د�ئ��م، لأن �إجن��از تل��ك 
�لأعم��ال يرتك��ز يف مو�ش��م �ملد�ر�س 

وحتديد� �لأن�شطة �ملدر�شية.
وفيم��ا يتعل��ق باملو�زن��ة ب��ن عمله��ا 
وبيتها، تعم��ل �ملدهون عل��ى تق�شيم 
وقته��ا د�خ��ل منزله��ا، فج��زء كب��ري 
لأعم��ال  بتخ�شي�ش��ه  تق��وم  من��ه 
�أطفاله��ا  لتدري���س  وج��زء  �ملن��زل 
�أم��ا  �ملدر�شي��ة،  و�جباته��م  و�إنه��اء 
�إجناز �مل�شغ��ولت �ليدوية فكانت يف 
�شاع��ات �للي��ل حيث جم��يء �شاعات 

�لكهرباء �ملعتادة.
وتب��دي �شعادته��ا �لكب��رية بالتاأييد 
�لكب��ري من قب��ل �ملحيطن به��ا ب�شاأن 
لق��ت  و�لت��ي  �لإبد�عي��ة  �أعماله��ا 
وه��و  �لطلب��ة،  �أه��ايل  ��شتح�ش��ان 
به��دف  معه��ا  للتو��ش��ل  دفعه��م  م��ا 

�لتو�شية على �أن�شطة �أخرى.

مصدر رزق بسيط
�أم��ا عطاف حمم��د"25" عام��ًا، فهي 
�شن��ع  يف  �شالته��ا  وج��دت  �لأخ��رى 
�مل�شغولت �ليدوية �خلا�شة بطالب 
�ملد�ر���س وعل��ب �لزين��ة و�لأف��ر�ح، 

�إىل جانب عمل �ملج�شمات و�لأ�شكال 
�ملختلفة.

ع��ام  قب��ل  عمله��ا  عط��اف  وب��د�أت 
م��ن �لآن، وه��ي حا�شل��ة عل��ى ث��اين 
ثانوي مبع��دل %92، �إل �أن ظروف 
�حلياة�ملادي��ة و�ملعي�شي��ة يف قط��اع 
غزة مل ت�شمح لها با�شتكمال در��شتها 
�جلامعي��ة، و�لت��ي تعد حلمه��ا �لتي 

ت�شعى لتحقيقه يف يوم من �لأيام.
ه��ذه  مث��ل  ل�شن��ع  �لدو�ف��ع  وع��ن 
رزق،  كم�ش��در  �ليدوي��ة  �مل�شغ��ولت 
تق��ول يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي:" وق��ت 
ولذل��ك  ج��د�،  كب��ري  ل��دي  �لف��ر�غ 
ق��ررت ��شتثم��اره يف �أ�شي��اء جميل��ة 
يف  طموح��ي  معه��ا  تلب��ي  ونافع��ة، 
��شتكمال در��شت��ي، وبالتايل تو�شيع 
طبيع��ة عمل��ي"، مو�شح��ة �أن عملها 
ه��و موهب��ة ربانية خلق��ت معها ومل 

تتعلمه يف �أي مدر�شة �أو دورة.
تق��وم  لأن  �لع�شريني��ة  وتطم��ح 
بتو�شي��ع عمله��ا خ��ارج قط��اع غ��زة 
�ل�شف��ة  يف  مناط��ق  ي�شم��ل  و�أن 
�لغربية، ب�شب��ب زيادة �لطلب عليها 
م��ن قب��ل �لكثريين �لذي��ن �أعجبتهم 
ب�شنعه��ا  تق��وم  �لت��ي  م�شغولته��ا 

بيديها.
و�لأن�شطة  �لفوم  م�شغولت  "مملكة 
�لت��ي  �ل�شفح��ة  �ملدر�شية"..ه��ى 

�أن�شاأته��ا عط��اف م��ن �أج��ل �لتو��شل 
م��ع �لر�غبن يف م�شاه��دة منتجاتها 
�لرتوي��ج  �أج��ل  م��ن  وم�شغولته��ا 
له��ا وبيعه��ا، يف �لوق��ت �ل��ذي نال��ت 
في��ه �أعماله��ا �لفني��ة و�لبد�عي��ة 

��شتح�شان �لكثريين.
عم��ل  يف  �لغزي��ة  �ل�شاب��ة  وتعتم��د 
�ملج�شم��ات عل��ى خملف��ات �لبيئة �أو 
من م��و�د �لبيت �لغري مهم��ة،�أو مو�د 
تدويره��ا،  باإع��ادة  تق��وم  �أخ��رى 
ومنها جم�شمات عن �مل�شجد �لأق�شى 
و�لقد�س،و�حلا�ش��وب، ف��رن �لطينة، 
ن��وم  غ��رف  ت�شمي��م  �لب��ذور  ك��وخ 
ومن��ازل كام��ل معتدة عل��ى �لكرتون 
وورق �لف��وم. وت�شيف:"م��ا �شجعني 
�أكر هو �لردود �لإيجابية للكثريين 
يتعل��ق  مب��ا  �شفحت��ي  متابع��ي  م��ن 
باأعم��ايل �لفنية و�لت��ي �أعجبو� بها 
وباأد�ئ��ي، وت�شجعيه��م منحن��ي قوة 
ود�ف��ع للتق��دم"، معرب��ة ع��ن �أمله��ا 
�أن يك��ون ذل��ك بد�ي��ة لتحقي��ق  يف 
حلمهابا�شتكم��ال در��شته��ا وتو�شي��ع 

عملها.
وتع��اين عط��اف م��ن م�شاأل��ة نق���س 
بع���س �ملو�د �خل��ام �ملتعلقة بطبيعة 
عمله��ا، و�لناجتة ع��ن �إغالق �ملعابر 
و �حل�شار �ملفرو���س على قطاع غزة 

منذ �شنو�ت طو�ل.

صور|| نساء بغزة يواجهن الفقر والحصار بإبداعات يدوية
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غزة- �لر�أي
يو�فق �ليوم �لإثن��ن �لذكرى �ل�شنوية 
62 ملجزرة كفر قا�شم �لتي ر�ح �شحيتها 
�أعدم��و� على يد قو�ت  فل�شطيني��ا   49

�حلدود" �لإ�شر�ئيلية. "حر�س 
ووقع��ت �ملج��زرة م�ش��اء ي��وم �لثن��ن 
1956-10-29 وُقتل فيها هذ� �لعدد 
م��ن �ملدني��ن �لع��زل عل��ى �أي��دي جنود 
�جلي���س �لإ�شر�ئيل��ي ح��ن �أعل��ن نظام 
من��ع �لتج��ول، وكان �لنا���س حينه��ا يف 
حي��ث  �لقري��ة،  خ��ارج  عمله��م  �أماك��ن 
عل��ى  �لع�شكري��ة  �حلو�ج��ز  �أُقيم��ت 
مد�خل �لقرية، و�نت�شرت �لدوريات يف 
�شو�رعه��ا، ومت توقي��ف كل �إن�شان عائد 
يف ذلك �ليوم �إىل بيته وقتله بدم بارد.
وق��د ك�شف �لنقاب فيم��ا بعد عن خطة 
لرتحيل �لع��رب من منطقة �ملثلث �أطلق 

عليها ��شم "�خللد".
ويف ه��ذ� �لتاري��خ م��ن كل ع��ام يحي��ي 
�أبناء �لبلدة ذكرى �ملجزرة و�أ�شبح هذ� 
�لي��وم عطل��ة ر�شمية ويوم ح��د�د على 

�ل�شهد�ء.
�لتاري��خ  يف  �ملتخ�ش�ش��ون  يق��ول 
قا�ش��م  كف��ر  جم��زرة  �إن  �لفل�شطين��ي 
نف��ذت �شم��ن خطة ته��دف �إىل ترحيل 
فل�شطيني��ي منطقة "�ملثل��ث �حلدودي" 
)بن فل�شطن 1948 و�ل�شفة �لغربية 
�لت��ي كان��ت �آنذ�ك ج��زء� م��ن �لأردن( 
�لتي تقع فيها بلدة كفر قا�شم، بو��شطة 
ترهي��ب �شكانها على غ��ر�ر مذبحة دير 

يا�شن وجمازر �أخرى.
ويوؤكدون �أن �إ�شر�ئيل -�لتي مل حتتمل 
�لع��دد �لكبري ل�ش��كان ه��ذه �ملنطقة من 
�لعرب- قتلت ب��دم بارد خالل -1949
1956 ثالثة �آلف فل�شطيني معظمهم 

ممن حاول��و� �لعودة بعد تهجريهم �إىل 
بل��د�ن �جلو�ر، وق��د تول��ت تنفيذ هذه 
�ملج��ازر وح��دة خا�ش��ة بقي��ادة �أرئي��ل 

�شارون ُعرفت با�شم "101".
ويف �أج��و�ء �لقتل ه��ذه وهيمنة عقلية 
مذبح��ة  ج��اءت  �إ�شر�ئي��ل  يف  �ملج��ازر 
كف��ر قا�شم �لتي نف��ذت �إ�شر�ئيل قبيلها 
كل من جمزرة ي��وم 11 �شبتمرب/�أيلول 
1956 حي��ث قتل��ت 20 جنديا �أردنيا 
يف هج��وم على مع�شكرهم، ثم قتلت 39 
فل�شطينيا بقرية حو�شان يف ق�شاء بيت 
حل��م، و88 �آخري��ن يف قلقيلية يف نف�س 

�ل�شهر.
ورغ��م �أن ه��ذه �ملج��ازر -ونظائرها مما 
�شبقه��ا �أو حلقه��ا-  تق��ارب يف ب�شاعته��ا 
جم��زرة كف��ر قا�ش��م �أو تفوقه��ا �أث��ر�؛ 
ف��اإن �ل�شي��اق �ل�شيا�ش��ي �ل��ذي حدث��ت 
�أك��رب،  بع��د�  �أعطاه��ا  �لأخ��رية  في��ه 
وذل��ك لتز�منه��ا م��ع �أول �أي��ام �لعدو�ن 
�لثالث��ي �لذي �شنت��ه بريطانيا وفرن�شا 
و�إ�شر�ئي��ل عل��ى م�ش��ر، بع��د �أن �أعل��ن 
�لرئي���س �مل�ش��ري جم��ال عب��د �لنا�شر 

تاأميم قناة �ل�شوي�س.
�لحت��الل  ق��و�ت  ��شتغل��ت  فق��د 
"حر���س �حلدود"  �لإ�شر�ئيل��ي �مل�شماة 
�ل�شوي���س  بح��رب  �لع��امل  �ن�شغ��ال 
لتنفي��ذ ه��ذه �ملج��زرة �لب�شع��ة، وعن��د 
تنفيذها طوق��ت �لق��و�ت �لإ�شر�ئيلية 
�لبل��دة م��ن جه��ات ث��الث بينم��ا �أبق��ت 
�جله��ة �ل�شرقية نحو �ل�شف��ة �لغربية 
مفتوح��ة، مم��ا يعك���س ع��زم �لحتالل 

على تهجري �شكانها.

تفاصيل الحادثة
ب��د�أت �ملج��زرة عندم��ا �أعط��ت قي��ادة 

�أم��ًر�  �لإ�شر�ئيل��ي  �لحت��الل  جي���س 
عل��ى  �لتج��ول  حظ��ر  بفر���س  يق�ش��ي 
�لق��رى �لعربي��ة يف "�ملثل��ث �حلدودي" 
�ل��ذي ميت��د م��ن �أم �لفح��م �شم��ال �إىل 
كف��ر قا�ش��م جنوبا، بدء� م��ن �خلام�شة 
م�ش��اء ي��وم 29 �أكتوبر/ت�شري��ن �لأول 
1956 وحتى �ل�شاد�شة من �شباح �ليوم 

�لتايل.
وكان �لق��ر�ر حازما �إذ �أرِفق بقر�ر �أمني 
يخ��ّول �جلن��ود �إط��الق �لن��ار وقتل كل 
م��ن يتجول بعد �شري��ان �حلظر -ولي�س 
�عتقال��ه- حت��ى ول��و كان خ��ارج بيت��ه 
حلظة �إع��الن منع �لتج��ول، لأن قيادة 
تري��د  ل  "�إنه��ا  تق��ول  كان��ت  �جلي���س 

�لتعامل مع �ل�شكان بالعو�طف".
ُوزعت ق��و�ت من جي���س �لحتالل على 
)م��ن  �ملثل��ث  يف  �لفل�شطيني��ة  �لق��رى 
بينها كف��ر قا�شم، وكفر ب��ر�، و�لطرية، 
وجلجولية، و�لطيبة، وقلن�شوة(، وكان 
يقودها �آن��ذ�ك �لر�ئد �شموئيل ملينكي 
�ل��ذي يتلقى �لأو�مر مبا�ش��رة من قائد 
كتيبة �جلي���س �ملوجودة عل��ى �حلدود 

وهو �ملقدم ي�شخار �شدمي.
�إىل  �جلن��ود  م��ن  جمموع��ة  توجه��ت 
�أرب��ع  �إىل  وُق�شم��ت  بل��دة كف��ر قا�ش��م 
فرق بحيث بقي��ت �إحد�ها عند �ملدخل 
�لغربي للبلدة، و�أبل��غ قائُدها �ل�شابُط 
يف  "خمت��اَر" �لبل��دة  ز�شن�شك��ي  يه��ود� 
ذلك �لوقت وديع �أحمد �شر�شور بقر�ر 
من��ع �لتج��ول وطلب منه �إب��الغ �ل�شكان 
بالتز�مه �بتد�ء من �ل�شاعة �خلام�شة.
�أخ��رب �شر�ش��ور �ل�شاب��ط ز�شن�شكي باأن 
خ��ارج  يعمل��ون  �شخ���س   400 هن��اك 
فاأعط��اه  بع��د،  يع��ودو�  ومل  �لقري��ة 
وعًد� ب��اأن هوؤلء �شيم��رون ب�شالم لدى 

عودتهم ولن يتعر�س لهم �أحد ب�شوء.
لك��ن م�ش��اء ذل��ك �لي��وم �ش��ّكل مرحل��ة 
مف�شلي��ة يف تاريخ كفر قا�ش��م و�ل�شعب 
�لفل�شطيني عامة، فف��ي متام �خلام�شة 
م�ش��اء دّوى �شوت ر�شا���س كثيف د�خل 
�لبل��دة ف�ش��ّم �آذ�ن معظ��م �شكانه��ا، �إثر 
�إط��الق �جلن��ود �لن��ار عل��ى جمموع��ة 
من �لأه��ايل كان��و� عائدين م��ن حقول 
زر�عته��م يف �مل�ش��اء �إىل بلدتهم، فقتلو� 
منه��م 49 �شخ�ش��ا و�أ�شاب��و� �لع�ش��ر�ت 
بجروح بالغة، بذريعة خرق منع جتول 

مل يعلمو� باإعالنه �ملفاجئ.
كان م��ن ب��ن قتلى جم��زرة كف��ر قا�شم 
م�شن��ون و23 طف��ال ت��رت�وح �أعماره��م 
ب��ن 17-8 عاما، و13 �م��ر�أة، ومل يكن 
ع��دد �شكان كف��ر قا�شم �آن��ذ�ك يتجاوز 
�ألف��ْي ن�شم��ة. وق��د �شقط عن��د �ملدخل 

�لغربي للبلدة وحده 43 قتيال.
م��ن  ع��دد  باأ�شم��اء  �ملج��زرة  �رتبط��ت 
�أمث��ال  �لإ�شر�ئيلي��ن  �لع�شكري��ن 
�ل�شابط ي�شخار �شدم��ي �لذي ��شتدعى 
�شموئي��ل ملينكي و�أبلغه بق��ر�ر تكليفه 
مهم��ة حر��ش��ة �حل��دود وفر���س من��ع 
�لتج��ول يف قرى م��ن بينها كف��ر قا�شم، 

ثم �أعطى �لتعليمات بارتكاب �ملجزرة.
�لإ�شر�ئيلي��ة  وق��د حاول��ت �حلكوم��ة 
�إخف��اء  غوري��ون  ب��ن  ديف��د  برئا�ش��ة 
حقيق��ة مذبح��ة كف��ر قا�ش��م، �إذ ن�ُ�ش��ر 
�أول خ��رب عنها يف �ل�شحف بع��د �أ�شبوع 
م��ن وقوعها �أي ي��وم 6 نوفمرب/ت�شرين 
�لث��اين، �أما تفا�شيله��ا فمنعت �حلكومة 
و�شوله��ا �إىل �ل��ر�أي �لع��ام �إىل يوم 17 

دي�شمرب/كانون �لأول 1956.
لكن �لنائب��ْن �ل�شيوعيْن توفيق طوبي 
وماي��ر فل��ر متكنا م��ن ك�ش��ف مالب�شات 

�لبل��دة  �إىل  ت�شللهم��ا  بع��د  �حل��ادث 
ل�شتق�ش��اء �حلقائ��ق ب�ش��كل مبا�شر من 
�ل�شه��ود و�مل�شابن، و�إعد�د وثائق ليتم 
طرحه��ا د�خ��ل �لكني�ش��ت �لإ�شر�ئيلي، 
و�إر�ش��ال وثائ��ق خا�ش��ة بالو�قع��ة �إىل 
و�شائل �لإع��الم و�ل�شف��ار�ت �لأجنبية 

وكافة �أع�شاء �لكني�شت )�لربملان(.
�إىل  �حلكوم��ة  جهوُدهم��ا  و��شط��رت 
ت�شكيل جلنة لتق�ش��ي �حلقائق و�لبدء 
يف �إج��ر�ء حتقي��ق �أ�شفر ع��ن حماكمة 
م��ن �عتربته��م �حلكوم��ة �لإ�شر�ئيلية 
�ملج��زرة،  ع��ن  مبا�شري��ن  م�شوؤول��ن 
فاأجري��ت حماكم��ة �شوري��ة له��م ُحكم 
فيه��ا عل��ى �ل�شاب��ط �شموئي��ل ملينك��ي 
جرب�ئي��ل  وعل��ى  عام��ا،   17 بال�شج��ن 
ده��ان و�شالوم عوفر بال�شجن 15 عاما، 
وعل��ى �جلن��ود �لآخري��ن بال�شجن ملدة 

ثماين �شنو�ت.
�أما قائ��د حر�س �حلدود �ملق��دم �شدمي 
-�ل��ذي �أعط��ى �لأو�م��ر بالقت��ل- فق��د 
متت تربئته من �رتكاب �جلرمية وُغّرم 
بدفع قر�س و�حد، وقد قال -يف حديث 
ل�شحيف��ة هاآرت���س �لإ�شر�ئيلي��ة- �إن��ه 
نفذ "�أو�مر عليا" حن �أمر جنوده بقتل 

�ملدنين قائال: "�ح�شدوهم".
بح��ق  �ل�ش��ادرة  �لأح��كام  ُغ��رّيت  ث��م 
مرتكب��ي �جلرمي��ة، حي��ث ُخفف��ت بعد 
بح��ق  عام��ا   14 لت�شب��ح  �ل�شتئن��اف 
ملينكي، وع�ش��رة �أعو�م لدهان، وت�شعة 

�أعو�م لعوفر. 
ث��م ُخف�شت مرة �أخرى باجت��اه �إلغائها 
نهائيا، �إذ تدخل رئي�س �لدولة وخف�س 
�لأح��كام �إىل خم�ش��ة �أع��و�م ل��كل م��ن 
ملينك��ي وعوفر وده��ان. و�أطِل��ق �شر�ح 

�آخرهم مطلع عام 1960.

شاهدة على مجازر االحتالل .. الذكرى الـ62  لمجزرة كفر قاسم
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تق��ع قري��ة ) ب��ري �إماع��ن �أو 
بري مع��ن ( �ملهج��رة و�ملدمره 
يف �أق�ش��ى �ل�ش��رق م��ن ق�ش��اء 
�لرمل��ة وه��ي �إىل �ل�ش��رق مع 
�نح��ر�ف قلي��ل �إىل �جلن��وب 
م��ن مدينة �لرمل��ة وعلى بعد 
)14( كيلو مرتً� ، ون�شاأت هذه 
�لقري��ة عل��ى �أر���س متعرجة 
�أو متموج��ة يف �أق�شى �لطرف 
�ل�شاحل��ي  لل�شه��ل  �ل�شرق��ي 
�ملنطق��ة  �شم��ن  �لأو�ش��ط 
�لنتقالية �لتي متثل �لقد�م 
�لغربية لط��رف �شفوح جبال 
ر�م �هلل وكانت طريق فرعية 
ت�شلها بالطريق �لعام �لو��شل 
ب��ن �لرمل��ة � ر�م �هلل ، وكان 

له��ا دروب مع �لق��رى �ملجاورة 
ومتو�ش��ط �إرتفاعها عن �شطح 

�لبحر )275( مرتً� .
�لت�شمية

�إماع��ن(  )ب��ري  �ل�ش��م  ه��ذ� 
ه��و �ل�شم �مل��وروث عن �لآباء 
�للف��ظ  وه��ذ�   ، و�لأج��د�د 
ب��ن  و�ملت��د�ول  �ل��د�رج  ه��و 
يف  ج��اء  م��ا  لك��ن  �جلمي��ع 
�لوثائق �لفل�شطينية ووثائق 
�لنتد�ب و�لوثائق �لعثمانية 
و�شج��الت �ملحكم��ة �ل�شرعية 
ودفات��ر �لطاب��و تكت��ب )ب��ري 
معن( ويوجد يف �لقرية مقام 
�لنبي معن وكاأن ��شم �لقرية 
ماأخوذ من �شاحب هذ� �ملقام .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية بير إماعين أو بير 
معين المهجرة قضاء الرملة

غزة- �لر�أي
�لدر��شي��ة  �حل�ش��ة  تنته��ي  عندم��ا 
تتج��ه �لأنظار مل�ش��ح �ل�شب��ورة متهيدً� 
حل�شة ودر���س جديد، لكن عند �نتهاء 
ح�شة �ملعلم حممد �لهندي من مدر�شة 
حف�ش��ة بن��ت عم��ر �لأ�شا�شي��ة للبنن 

�شمال غزة فالأمر خمتلف.
م�ش��ح  يف  و�ملعلم��ون  �لطلب��ة  ي��رتدد 
�ل�شب��ورة لأنه��م �أم��ام �إب��د�ع حقيقي، 
�شب��ورة  ت��رك خلف��ة  فاملعل��م حمم��د 
بالأل��و�ن  تع��ج  جميل��ة  ز�هي��ة 
�لالفت��ة  و�لأ�ش��كال  و�لر�شوم��ات 

و�جلاذبة.

م��ن  �أ�شا�شي��ة  تربي��ة  خري��ج  حمم��د 
جامعة �لقد���س �ملفتوحة عام 2017 
�شم��ن  ويعم��ل  �لتعلي��م  مهن��ة  يع�ش��ق 
برنامج �لأمل ملعاجلة �ل�شعف �لقر�ئي 
وز�رة  علي��ه  تق��وم  �ل��ذي  و�لكتاب��ي 

�لرتبية و�لتعليم �لعايل يف مد�ر�شها.
يق��ول �ملعل��م حمم��د يف ه��ذ� �ل�ش��اأن: 
�ل�شب��ورة من �أهم �لو�شائ��ل �لتعليمية، 
يف  �لأمث��ل  بال�ش��كل  توظيفه��ا  يج��ب 
درو���س  وخا�ش��ة  �حل�ش���س،  جمي��ع 
تعليم �حلروف من خ��الل كتابتها لكي 
ي�شاهدها �لطلبة وتر�شخ يف �أذهانهم.

وُيح�شر �ملعلم �لهندي جيدً� لكل در�س 

من خالل دليل �ملعلم �خلا�س بالوز�رة، 
�ل�شب��ورة  عل��ى  بتج�شي��ده  يق��وم  ث��م 
با�شتخد�م �آد�ة �لتبا�شري ، مع �حلر�س 
ق�ش��ري  وق��ت  يف  �لر�ش��م  �إجن��از  عل��ى 
ليتمك��ن من �إجن��از �حل�ش��ة �لدر��شية 

وفق �لأهد�ف �ملحددة.
وميل��ك �ملعل��م حمم��د موهب��ة فنية يف 
�لر�ش��م و�خل��ط ويوظفه��ا يف �لعملية 
�لتعليمية ب�شكل كامل، ويف هذ� �ل�شاأن 
ملوهبت��ه  �لن�ش��ان  توظي��ف   : يق��ول 
يف �أي عم��ل ي��وؤدي �إىل حتقي��ق نتائ��ج 
مبه��رة لأن��ه يف ه��ذ� �ملوق��ف �جتم��ع 

�لعمل مع �لبد�ع.

عم��ر  بن��ت  حف�ش��ة  مدر�ش��ة  مدي��ر 
�لأ�شا�شي��ة للبنن مغن��م عبد �لرحمن 
يو�ش��ح �أن��ه ح�ش��ر للمعل��م �أك��ر م��ن 
ح�ش��ة ووج��د �أن��ه يوظ��ف �ل�شب��ورة 
ب�ش��كل لفت وهن��اك �بد�عات جميلة 
و�شط تفاعل �لطلبة �لذين ينجذبون 
له��ذه �لأعم��ال وي�شارك��ون بالق��ر�ءة 
يف  حت�شن��ًا  وج��د  كم��ا  و�لكتاب��ة، 

�مل�شتويات �لقر�ئية للطلبة.
مدير عام �لإ�شر�ف و�لتاأهيل �لرتبوي 
حممود مطر يثمن ن�شاط �ملعلم حممد 
�لهندي وهو من �شمن �ملعلمن �لأكفاء 
�لذين يعملون يف م�شروع �لأمل ملعاجلة 

�ل�شع��ف �لقر�ئ��ي و�لكتاب��ي للطلب��ة، 
موؤك��د� �أن �مل�شرفن ومدي��ري �ملد�ر�س 
�لذي��ن  �ملعلم��ن  بنوعي��ة  ي�شي��دون 
يعمل��ون �شم��ن هذ� �لربنام��ج ، فهوؤلء 
�ملعلمن م��ن �خلريج��ن مت �ختيارهم 
يف �ش��وء معايري �لكف��اءة من بن مئات 

�خلريجن.
و�أو�ش��ح مط��ر �أن��ه من �مله��م �أن يوظف 
�ملعل��م ما لديه م��ن �إمكاني��ات وقدر�ت 
ومو�ه��ب وتوظي��ف جمي��ع �لأ�شالي��ب 
و�لو�شائ��ل ومنه��ا �ل�شب��ورة يف �شبي��ل 
�لت��ي  �خلدم��ة  مب�شت��وى  �لرتق��اء 

يقدمها لطالبه .

معلم بغزة يوظف السبورة بشكل إبداعي في تعليم الحروف
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عب��د  غزة-�لر�أي-فل�شط��ن 
�لكرمي

�لت�ش��ال  قن��و�ت  تنقط��ع  ل 
�ملبا�ش��رة و�لتطبيعي��ة لالحتالل 
م��ع �لعدي��د م��ن �ل��دول �لعربية، 
�أ�ش��كال  �أف�ش��ح  تظه��ر  �ش��ورة  يف 
�لتطبي��ع م��ع ع��دو ميار���س �أب�شع 
ويلط��خ  و�لإج��ر�م،  �لقت��ل  �ش��ور 
يده �لق��ذرة بدم��اء �أطف��ال غزة 

�ملحا�شرين.
حربي��ة  طائ��رة  و��شتهدف��ت 
�إ�شر�ئيلي��ة م�ش��اء �أم���س، ثالث��ة 
�أطف��ال كانو� يلعبون �شرق مدينة 
خ��ان يون���س جن��وب قط��اع غزة، 
م��ا �أدى �إىل ��شت�شهاده��م جميع��ا، 
خال��د  �لطف��ل  ه��م:  و�لأطف��ال 
 14( �شعي��د  �أب��و  حمم��ود  ب�ش��ام 
عاما(، و�لطفل عبد �حلميد عبد 
�لعزي��ز �أب��و ظاه��ر )13 عام��ا(، 
و�لطفل حممد �إبر�هيم عبد �هلل 

�ل�شطري )13 عاما(.
ويب��دو �أن �لق�شي��ة �لفل�شطيني��ة 
وم��ا يح��دث م��ن جر�ئ��م يف غ��زة 
مقدم��ة  يف  تع��د  مل  و�ل�شف��ة، 
�هتم��ام �ل�شع��وب �لعربي��ة �لت��ي 
ع��دو�  �لحت��الل  تعت��رب  كان��ت 
م�ش��رتكا له��ا، وظه��ر ذل��ك جلي��ا 
م��ن خ��الل �لتح��ول يف �خلطابات 
و�لهرول��ة  �لعربي��ة  �ل�شيا�شي��ة 

نحو �لتطبي��ع وك�شب ود �إ�شر�ئيل 
دم  ح�ش��اب  عل��ى  كان  ل��و  حت��ى 

�أطفالفل�شطن.

استكمال لصفقة 
القرن

ويوؤكد �لكات��ب و�ملحلل �ل�شيا�شي، 
�ل�ش��ري  �لتطبي��ع  �أن  ج��رب  �إي��اد 
م�شى علي��ه �شنو�ت كثرية، وبع�س 
�لعو��ش��م �لعربي��ة كان��ت تنتظر 
هذه �للحظ��ة بفارغ �ل�شرب، �شاأنها 
يف ذل��ك �شاأن �إ�شر�ئي��ل �لتي �شعت 
�ىل  �ل�ش��ر  م��ن  لتحويل��ه  م��ر�رً� 

�لعلن.
ويقول جرب يف حديث ل�"�لر�أي": 
�إن ه��ذ� �لتحول معناه �أن �لق�شية 
�لفل�شطيني��ة قد �نته��ت وحتولت 
م��ن ق�شي��ة �شيا�شي��ة �إىل م�شاأل��ة 
�إن�شانية، و�لنظام �لعربي يتعامل 
ه��ذ�  عل��ى  �شن��و�ت  من��ذ  معن��ا 
�لأ�شا���س"، مو�شح��ا �أن �لحتالل 
بات جزًء� مهم��ًا يف معادلة �لأمن 
�لعربي، وبع���س �لدول �خلليجية 
مهم��ًا  حليف��ًا  �إ�شر�ئي��ل  يف  ت��رى 

ملو�جهة �ير�ن.
�لأنظم��ة  قول��ه:"  ويتاب��ع 
�لعربي��ة مل تع��د مهتم��ة مبوقف 
�لتطبي��ع  م�شاأل��ة  م��ن  �شعوبه��ا 
لأنه��ا جنح��ت يف �لتخل���س من��كل 

مظاه��ر �لثورة،و�أ�شب��ح �حلدي��ث 
ع��ن حق��وق �ل��ر�أي و�ملعار�شة من 
�لإع��الم  �أن  �ملحرمات،خ�شو�ش��ًا 
يف  كب��ري  ب�ش��كل  ي�شاه��م  �لع��رب 
ت�شوي��ه �لث��ور�ت، وه��ذ� م��ا جعل 
�لأنظمة ل تلتفت ملو�قف �شعوبها 

يف م�شاألة �لتطبيع".
"�إننا يف �ملرحلة قبل �لأخرية يف 
�شفق��ة �لق��رن �ل�شفق��ة �لت��ي مل 
ُيعل��ن ع��ن تفا�شيلها، لكنه��ا عمليًا 
ُطبقت بنقل �ل�شف��ارة، و�لتخل�س 
من ملف �لالجئ��ن وف�شل �ل�شفة 
�لغربي��ة ع��ن قطاع غ��زة، متهيدً� 
للخط��وة �لأخ��رية "دويلة"فيم��ا 
تبقى من �ل�شفة �لغربية و�أخرى 

يف غزة"، يقول جرب.
لق��اء�ت  هن��اك  �أن  �إىل  ويلف��ت 
�أمني��ة وحديث عن حتالف عربي 
�أمريك��ي، �إ�شر�ئي��ل �شتكون جزء� 
مهما فيه، وجرت لقاء�ت مبا�شرة 
ويج��رى �لرتتي��ب ل��ه، وميك��ن �أن 
يتم �لإعالن ب�شكل ر�شمي و�شريح 
يف �ملرحل��ة �ملقبل��ة، وه��ي خطوة 
متقدمة يف �شفقة �لقرن، مو�شحا 
�أن هذه �خلطوة قد ت�شبقها حلول 

�إن�شانية للق�شية �لفل�شطينية.

تطبيع وسفك دماء
م��ن جهته يق��ول �لكات��ب و�ملحلل 

�ل�شيا�ش��ي �إي��اد �لق��ر�:" ل ينك��ر 
جت��اه  �ل��دول  تل��ك  ف�ش��ل  �أح��د 
�لق�شية �لفل�شطينية، لكن �لعودة 
مل�ش��رية �لتطبي��ع م��ن جدي��د بعد 
توقفها �شنو�ت طويلة، �أمر يدعو 
للريبة و�خل�شية، �أن تكون مل�شرية 
�لت�شوية م��ع �لحتالل، و�شمن ما 
تع��رف ب�شفقة �لق��رن و��شتغالل 
خل��ف  للت�شل��ل  لذل��ك  نتنياه��و 
�شف��وف �لأ�شقاء، و�ل��ذي ي�شتغله 
نتنياه��و �شد �ل�شع��ب �لفل�شطيني 
بقول��ه �إنك��م معزول��ون بينم��ا هو 

ي�شافر �إىل �لعو��شم �لعربية".
ويوؤكد �لقر� �أن �لتطبيع هو �مللف 
�لقب��ول  ميك��ن  ل  �ل��ذي  �لأ�ش��ود 
به، وخا�ش��ة �أن �ل�شعوب �لعربية 
ترف�ش��ه ول تتعاطى معه، وتعزل 
�لحت��الل يف ذلك، ع��رب مقاطعة 
تقيمه��ا  �لت��ي  �لأن�شط��ة  جمي��ع 
بع���س �ل��دول �لت��ي ترتب��ط معه 
بعالق��ات دبلوما�شي��ة، ويف ح��ن 
يقاطعه تلقائًيا �لغالبية �لعظمى 
من �جلمهور �لعربي و�لإ�شالمي يف 
كل �ملحاف��ل �لريا�شي��ة و�لعلمية 
و�لفني��ة، وين�شح��ب �لعدي��د م��ن 

�ملت�شابقن من م�شابقات دولية.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن �ل�شتقب��ال 
م��ن  يغ��ري  ل��ن  �لعرب��ي  �لر�شم��ي 
حقيق��ة �لحت��الل �لدموي �لذي 

ي�شف��ك �لدم��اء ويقت��ل �لأبرياء، 
�لعربي��ة،  �ل��دول  عل��ى  ويتاآم��ر 
لتخريبه��ا  وي�شع��ى  ويخرتقه��ا 
وين�شر �لفتن��ة ويغذيها، ويعتا�س 
عل��ى �لدم��اء ويدن���س �ملقد�ش��ات 
�لإ�شالمي��ة و�مل�شيحي��ة، ويو��شل 
تهج��ري �لفل�شطينين م��ن �أر�شهم، 

ويغت�شب فل�شطن.
وت�شه��د دول��ة �لإم��ار�ت م�شاركة 
علني��ة لوف��د ريا�ش��ي �إ�شر�ئيل��ي 
�لدولي��ة،  �جل��ودو  بطول��ة  يف 
كم��ا ت�شت�شي��ف دولة قط��ر وفًد� 
يف  م�ش��ارًكا  �إ�شر�ئيلًي��ا  ريا�شًي��ا 
بطول��ة �جلمب��از �لدولي��ة، بينما 
��شتقبل��ت �شلطن��ة عم��ان رئي���س 
وزر�ء �لحت��الل بنيامن نتنياهو 
وزوجته يف زيارة ر�شمية، يف �أ�شو�أ 
�لحت��الل  م��ع  �لتطبي��ع  �أ�ش��كال 
�لتي ت�شهدها عّدة دول خليجية.

ويف ح��دث غري م�شب��وق، مت عزف 
�لن�شي��د �لإ�شر�ئيل��ي يف �أبو ظبي 
�أح��رز  �أن  بع��د  �لأوىل  للم��رة 
�لإ�شر�ئيلي��ن  �لريا�شي��ن  �أح��د 
بطول��ة  يف  �لذهبي��ة  �مليد�لي��ة 
للج��ودو، وب��ث تلفزي��ون  عاملي��ة 
�لحت��الل م�شاه��د تظه��ر وزيرة 
�لثقاف��ة و�لريا�شة مريي ريغيف، 
�لتي ح�شرت �مل�شابقة، وهي تبكي 

�أثناء �أد�ء ن�شيد بلدها.

على وقع التطبيع.. االحتالل يستبيح دماء أطفال غزة
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غزة - �لر�أي
�لنته��اكات  م�شل�ش��ل  يتو��ش��ل 
�ل�شحفي��ن  بح��ق  �لإ�شر�ئيلي��ة 
�لأر��ش��ي  يف  �لفل�شطيني��ن 
�لفل�شطيني��ة، رغم �ملطالب��ات �ملتكررة 
و�لإعالمي��ة  �حلقوقي��ة  و�ملنا�ش��د�ت 
لل�شغط على �شلط��ات �لحتالل لوقف 
تل��ك �لنته��اكات فف��ي �شه��ر �أكتوبر/ 
ت�شري��ن �أول �ملن�ش��رم وح��ده، ر�ش��دت 
وز�رة  يف  و�ملتابع��ة  �لر�ش��د  وح��دة 
�لإعالم - �ملكت��ب �لإعالمي �حلكومي- 
بغزة خالل تقريرها �ل�شهري �أكر من 

�ل�شحفين. بحق  �نتهاكًا   82

انتهاكات االحتالل
ووف��ق �لتقري��ر، بل��غ ع��دد �نته��اكات 
�لحت��الل �لإ�شر�ئيل��ي )74( �نته��اكًا 
بع��د �أن �عتقل��ت ق��و�ت �لحتالل)3( 
�شحفين هم �أجمد عرفة، ووليد خالد، 
و�ملت��درب �لإعالم��ي حمم��د حمامرة، 
كما مددت �عتقال )2( بحق �ل�شحفي 
�جمد عرف��ة، وثبت �لحتالل �عتقال 
)1( لل�شحف��ي �أ�شام��ة �شاه��ن مل��دة 4 
�أ�شهر، وحكمت بال�شجن عدد)1( على 
�لنا�ش��ط �ملقد�ش��ي �أم��ري �لدب�س ب�شبب 
ن�شاط��ه على �لفي�س ب��وك، فيما �جلت 

حكم)1( بحق �لكاتبة ملى خاطر.
ويف �ش��اأن ��شتهد�ف �لحتالل للطو�قم 
ع��دد  بل��غ  و�لإعالمي��ن  �ل�شحفي��ة 
قط��اع  يف  و�ل�شاب��ات  �ل�شتهد�ف��ات 
غزة، �أكر من )40( ��شتهد�ف و�إ�شابة 
متنوع��ة بالر�شا���س �حل��ي و�ملطاط��ي 
وقناب��ل �لغاز و�لختن��اق، من بينهم 5 
�شحفيات، فيما بل��غ عدد �لإ�شابات يف 
�ل�شف��ة �ملحتل��ة )3( ح��الت، تخلله��ا 

حتطيم معد�ت وكامري�ت عدد)1(.
فيم��ا �قتح��م ود�هم جن��ود �لحتالل 
و�لعب��ث  �ل�شحفي��ن  م��ن   )2( من��زل 
بع���س  وم�ش��ادرة  �ملن��زل  مبحتوي��ات 

�ملقتنيات و�لأمو�ل عدد)1(.
كم��ا �شجل��ت �لتقرير)5( ح��الت منع 
من �لتغطية وحالة)1( منع من �ل�شفر 
بح��ق �ل�شحافي��ة دع��اء زع��رب و�لتي 
�شم��ح لها �لحت��الل فيما بع��د بال�شفر 

بعد �شغوطات عليه.
يف حن ��شتهدف �لحتالل �ل�شحفين 
�ملعتقلن د�خ��ل �شجون �لحتالل �لتي 
بلغت عدد)7( م��ن �لنتهاكات بحقهم 
وفر�س غر�مة مالي��ة عدد)2(، حيث 
فر�س �لحت��الل عقوبة عل��ى �لكاتب 
م��ن  �هل��ه  ومن��ع  بالع��زل  دق��ة  ولي��د 
زيارته وفر�س غر�مة مالية عليه، كما 
فر�شت �حلب�س �ملن��زيل على �ل�شحفي 
�أجمد عرفة ومنعته من دخول �ل�شفة 

�لغربية وفر�س غر�مة مالية عليه .
�جلدي��د  �لإع��الم  حمارب��ة  وب�ش��اأن 

م��ع  وبالتاآم��ر  �لفل�شطين��ي  و�ملحت��وى 
�إد�رة  وحظ��رت  حذف��ت  �لحت��الل، 
ع��دد)4(  و�ليوتي��وب  ب��وك  �لفي���س 

�شفحات وح�شابات ومو�قع �إعالمية.

�نتهاكات �ل�شلطة
ويف جانب �عتد�ء�ت �لأجهزة �لأمنية 
�لفل�شطيني��ة يف �ل�شفة �ملحتلة، �شجل 
�لنته��اكات  م��ن   )8( ع��دد  �لتقري��ر 
بحق �ل�شحفين، حيث �عتقلت �أجهزة 
�لمن �لوقائ��ي يف �ل�شفة �ملحتلة عدد 
)2 م��ن �ل�شحفين هم��ا حممد عو�س، 
وعام��ر �أبو عرف��ة و�ل��ذي مت �لفر�ج 

عنه فيما بعد.
فيما �ر�شل��ت �أجهزة �لأمنية يف �ل�شفة 
�لغربي��ة �م��ر ��شتدعاء لع��دد)6( من 
�ل�شحفي��ن وه��م م�شعب �ش��او، وعامر 
�أبو عرف��ة، و�يهاب �جلري��ري، وفادي 
�لعاروري، و�ل�شحافي��ة جيهان عو�س، 

حممد �شكري عو�س.

تفاصيل االنتهاكات التي 
رصدها المكتب اإلعالمي 
الحكومي خالل تقريرها 

لشهر تشرين أول/أكتوبر 
2018

�ل�شحف��ي  ��شته��د�ف   :1-10-2018
�لقد���س  قن��اة  م�ش��ور  ح��د�د  ي��زن 
�لتعليمي��ة بر�شو���س برقبت��ه و�شدره 
م��ن  بع��د �لعت��د�ء علي��ه  و�لغم��اء 
بال�ش��رب  �لحت��الل  ق��و�ت  قب��ل 
مبرت����س حدي��د، ور�ش��ه بغ��از �لفلفل، 
�أثن��اء تغطيته �ملو�جهات �لتي �ندلعت 
ب��ن �ل�شرط��ة و�شب��ان فل�شطيني��ن يف 

باب �لعامود يف �لقد�س.
�مل�ش��ور  ��شته��د�ف   :1-10-2018
ر�ي��ة  “�شبك��ة  ل��دى  �ل�شحف��ي 
 26 ح��امت،  �ش��ادي  �لإعالمي��ة” 
عام��ًا، بعي��ار مع��دين يف �لق��دم خ��الل 
�ملدخ��ل  عن��د  �ملندلع��ة  �ملو�جه��ات 

�ل�شمايل ملدينة �لبرية.
م�ش��ّور  ��شته��د�ف،   :3-10-2018
"�شينخ��و�"  وكال��ة �لأنب��اء �ل�شيني��ة 
حممد دهم��ان بقنبلة غ��از �أ�شابته يف 
فخذه، �أثن��اء تغطيته م�شري�ت �لعودة 
يف بي��ت حان��ون/ �إي��رز �شم��ال قط��اع 

غزة.
�ل�شرط��ة  منع��ت   :3-10-2018
يف  ثقافي��ة  فعالي��ة  �لإ�شر�ئيلي��ة، 
"ملتق��ى  موؤ�ش�ش��ة  تنظمه��ا  �لقد���س 
"�أن  بحج��ة  �ملقد�ش��ي"،  �ملثقف��ن 
�ل�شلط��ة  م��ن  ممّول��ة  �لفعالي��ة 
�لفل�شطيني��ة"، كم��ا ��شتدع��ت رئي���س 
�ملوؤ�ش�ش��ة �لكات��ب ط��الل �أب��و عفيف��ة 

للتحقيق.
ق��و�ت  �عتقل��ت   :3-10-2018

ولي��د  و�لكات��ب  �ل�شحف��ي  �لحت��الل 
خال��د ح��رب، بع��د مد�هم��ة و�قتحام 
منزل��ه يف بل��دة ��ش��كاكا ق��رب �شلفيت 
وعب��ث  تفتي���س  �أعم��ال  و�أج��رو� 
حم��رر  �أ�ش��ري  �أن��ه  علم��ا  مبحتويات��ه، 
�أم�شى عدة �أعو�م يف �شجون �لحتالل 
وكان مدير� ملكتب �شحيفة فل�شطن يف 

�ل�شفة.
ت�شع��ة  ��شته��د�ف   :5-10-2018
�لثب��ات  "جمع��ة  خ��الل  �شحفي��ن 
و�ل�شم��ود" بر�شا���س �لحتالل خالل 

تغطيتهم م�شرية �لعودة وهم:
��شتهد�ف �ل�شحفية دعاء زعرب بعيار 
�لحت��الل  بر�شا���س  �لق��دم  يف  ن��اري 

�شرق خز�غة.
��شتهد�ف �مل�شور حمم��د حازم �مل�شري 
بقنبلة غاز �شرق جباليا �شمال �لقطاع 

.
مو�ش��ى  �ل�شحف��ي  �مل�ش��ور  ��شته��د�ف 
علي��ان، و�أ�شام��ة �لكحل��وت، و�ل�شحفي 
�مل�شور عب��د �لرحمن �لكحل��وت بالغاز 
و�لختن��اق، و�ل�شحف��ي �مل�شور حممد 
�لقي�ش��ي و�شابت��ه ب�شظي��ة يف قدم��ه، 

و�مل�شور �ل�شحفي حممد �لزعنون.
ح��ازم  حمم��د  �ل�شحف��ي  ��شته��د�ف 
�مل�ش��ري بقنبل��ة غ��از يف �لر�أ���س �شرق 

جباليا �شمال #غزة

فل�شط��ن  وكال��ة  مر��ش��ل  ��شته��د�ف 
حمم��د  �ل�شحف��ي  �لزمي��ل  �حل��دث 
�ل�ش��ود بر�شا�ش��ة يف �لق��دم يف موق��ع 

�بو �شفية �شمال غزة �لن
�لحت��الل  حمكم��ة   :7-10-2018
�لعتق��ال  ق��ر�ر  تثب��ت  �لع�شكري��ة 
�لثاني��ة  للم��رة  �ش��در  �ل��ذي  �لإد�ري 
على �لتو�يل بح��ق �لنا�شط و�ل�شحفي 
�أ�شام��ة ح�شن �شاه��ن )35 عاما(، من 
بل��ده دور� باخلليل، وذلك ملدة 4 �أ�شهر 

.
2018-10-7: قو�ت �لحتالل متنع 
�لطو�ق��م �ل�شحفية م��ن �لقرت�ب من 
بيت منف��ذ عملي��ة ب��ركان يف �شاحية 
�لع��رية  باط��الق  وتق��وم  �شويك��ة 
للدم��وع  �مل�شي��ل  و�لغ��از  �ملطاطي��ة 

باجتاه �ل�شكان و�ملارة.
�شج��ن  �إد�رة  فر�ش��ت   :7-10-2018
م��ن  �شل�شل��ة  �لإ�شر�ئيل��ي،  جلب��وع 
�لكات��ب  بح��ق  �لتع�شفي��ة  �لعقوب��ات 
�لأ�ش��ري ولي��د منر دق��ة، بع��د �إ�شد�ره 
كت��اب "حكاي��ة �ش��ر �لزي��ت"، ت�شّمنت 
�لغر�مة �ملالية و�لعزل ومنع �لزيار�ت، 
�إ�شافة �إىل ��شتدعاء �شقيقه و�ل�شغط 
عل��ى �أف��ر�د عائلت��ه ملنعه��م م��ن �إقامة 
ن��دوة للكت��اب. يذك��ر �أن �لأ�ش��ري وليد 

منر دقه من فل�شطينيي �لد�خل،

 مو�لي��د باق��ة �لغربي��ة ع��ام 61، مت 
�عتقال��ه عام 86 بتهم��ة خطف وقتل 
جندي �إ�شر�ئيل��ي وحماكمته بال�شجن 

�ملوؤبد.
�ل�شحف��ي  ��شته��د�ف   :8-10-2018
جمد من��ري �أحم��د حويح��ي، 29عامًا، 
م��ن �ش��كان بي��ت حان��ون، وه��و م�ش��ور 
و�أ�شي��ب  �حل��دث،  ل�شحيف��ة  �شحف��ي 

بقنبلة غاز يف �لكوع �لأمين.
موق��ع  �إد�رة   :10-10-2018
 ٤٨ �شبك��ة  قن��اة  حت��ذف  �ليوتي��وب 

�لإخبارية.
موق��ع  �إد�رة   :-10-2018.10
�ش��د  حملته��ا  يف  ت�شتم��ر  �لفي�شب��وك 
�ملحت��وى �لفل�شطين��ي وحتظ��ر م�شريف 

و�شفحة �شبكة حديث �ليوم.
�لحتالل  حمكم��ة   :10-10-2018
�أ�شه��ر   ١٠ بال�شج��ن  حكم��ًا  ت�ش��در 
عل��ى �لأ�ش��ري �ملقد�ش��ي �لنا�ش��ط �أم��ري 
خ�ش��ر �لدب�س على خلفي��ة من�شور�ته 
بالفي�شب��وك يعم��ل لدى مرك��ز �لطفل 

�لفل�شطيني يف �شعفاط.
عوف��ر  حمكم��ة   :11-10-2018
�لع�شكري��ة توؤج��ل حماكم��ة �لأ�ش��رية 
م��ن  خاطر)42عام��ًا(  مل��ى  �لكاتب��ة 
مدين��ة �خلليل، حتى �لثال��ث ع�شر من 

�ل�شهر �لقادم .

اإلعالم ترصــــد أكثر من 82 انتهــــــــاًكا بحق الصحفيين خالل أكتوبر
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2018-10-12:��شته��د�ف �مل�شّور يف 
�أبو  "�شبك��ة �شرق" �لإخباري��ة حممد 
دق��ة بر�شا�شة حّي��ة يف قدميه، �أثناء 
تغطيت��ه م�ش��ري�ت �لع��ودة يف منطق��ة 

ملكة �شرق مدينة غزة.
�مل�ش��ور  ��شته��د�ف   :12-10-2018
�شرك��ة  يف  �لتلفزي��وين  �ل�شحف��ي 
"زي��ن" لالإنتاج �لإعالمي بالل �ل�شباغ 
بطل��ق ن��اري يف �لق��دم خ��الل تغطيته 

للمو�جهات �شرق غزة.
��شلي��ح  يو�ش��ف  �ل�شحف��ي  ��شته��د�ف 

ب�شظية يف �لقدم
ب��در  �ل�شحف��ي  �مل�ش��ور  ��شته��د�ف 

�لنجادي بطلق ناري يف قدمه
يا�ش��ر  �ل�شحف��ي  �مل�ش��ور  ��شته��د�ف 

�لطويل طلق ناري بالقدم
��شته��د�ف �ل�شحف��ي حمم��د ماجد �بو 
دقة بالقدمن وهو يعمل ل�شالح �شبكة 
�شرق �لخبارية ثن��اء تغطية �حد�ث 

خز�عة
�حم��د  و�مل�ش��ور  �لنا�ش��ط  ��شته��د�ف 
ر�ش��و�ن بر�شا���س �لحت��الل يف �لقدم 
�أثن��اء تغطيته �أح��د�ث خز�عه بخان 

يون�س
��شتهد�ف �ل�شحفي يحيى �أبو عنزة يف 
خز�ع��ة �شرق خان يون���س، و��شتهد�ف 

�ل�شحفي حممود بدر.

�مل�ش��ور  2018-10-12:��شته��د�ف 
�ل�شحفي �أحم��د �لعامودي، ب�شظية يف 
قدم��ه �ليمنى، ويعمل م�شورً� يف �شبكة 

�أخبار فل�شطن �لعاجلة.
�شافين��از  ��شته��د�ف   12-10-2018
م��ن  عام��ًا،   29 �لل��وح،  حمم��ود  بك��ر 
�ش��كان ح��ي �ل�شي��خ ر�ش��و�ن يف مدين��ة 
غ��زة، وه��ي مر��شل��ة وم�ش��ورة �شبك��ة 
)�أم��د( �لإعالمي��ة، و�أ�شيب��ت بقنبل��ة 

غاز بالر�أ�س.
2018-10-13: �إد�رة موقع يوتيوب 
حت��ذف قن��اة �ل�شحف��ي ح�ش��ن ��شليح 
للم��رة �لر�بع��ة بع��د �ن و�ش��ل ن�شب��ة 

�مل�شاهد�ت ن�شف مليون م�شاهدة .
موق��ع  �إد�رة   :13-10-2018
وكال��ة  �شفح��ة  يح��ذف  �لفي�شب��وك 
�ل�شحاف��ة �لفل�شطيني��ة "�شفا" للمرة 

�لثالثة خالل �لعام.
طاق��م  ��شته��د�ف   :13-10-2018
قن��اة �لأق�شى �شرق رف��ح ب�شكل مبا�شر 
م��ا �أدى �ىل حتطي��م وتك�ش��ري �لكامري� 

بعد وقوعها على �لأر�س.
�لق��و�ت  ��شتهدف��ت   :15-10-2018
�لإ�شر�ئيلي��ة، م�ش��ور وكال��ة "فر�ن���س 
��شتي��ة  جعف��ر   )AFP( بر���س" 
بقنبلة بالر�أ���س، وت�شّببت له بك�شر يف 
�جلمجم��ة، �أثناء تغطيته منع �جلنود 

طالب مدر�ش��ة �ل�شاوية - �للّب جنوب 
مدين��ة نابل���س م��ن �لدخ��ول �إليه��ا مع 

�أهاليهم بعد قر�ر �إغالقها.
م�ش��ور  2018-10-15:  ��شته��د�ف 
�شحفي خالد �شالح، بر�شا�شة بالقدم 
ج��ر�ء �عت��د�ء ق��و�ت �لحت��الل على 
وك�ش��ر  �لع��ودة  م�ش��رية  يف  �مل�شارك��ن 

�حل�شار قرب زيكيم �شمال قطاع غزة
�مل�ش��ور  ��شته��د�ف،   :15-10-2018
ريا���س  �أب��و  ثائ��ر  �حل��ّر  �ل�شح��ايف 
�أ�شابت��ه يف ك��ف  بر�شا�ش��ة متفج��رة 
ي��ده �ليمن��ى، �أثناء تغطيت��ه لأحد�ث 
م�ش��رية �لع��ودة �لبحري��ة بالق��رب من 
مع�شكر زيكي��م �لإ�شر�ئيل��ي غرب بيت 

لهيا �شمال قطاع غزة
��شته��د�ف   :15-10-2018
بقنبل��ة  �لل��وح،  �شافين��از  �ل�شحافي��ة 
غ��از بالكاحل �لأمي��ن، .وه��ي مر��شلة 

وم�شورة �شبكة )�أمد( �لإعالمية.
ق��و�ت  �عتقل��ت   :17-10-2018
�أجم��د  �ل�شحف��ي  �مل�ش��ور  �لحت��الل، 
عرف��ة بعد دهم و�قتح��ام منزله بحي 
ر��س �لعام��ود مبدينة �لقد�س، وفت�شت 
�ملن��زل وعبث��ت مبحتويات��ه وغادرت��ه 
قبل �أن ت�شادر بع�س مقتنياته وتعتقل 

�أبو عرفة.
�لحتالل  حمكم��ة   :18-10-2018
مت��دد �عتق��ال �ل�شحفي �أجم��د عرفة 
من �لقد���س �ملحتلة، حتى �لبوم �لتايل 

يف مركز حتقيق "�مل�شكوبية."
2018-10-19: ��شته��د�ف م��ن قبل 
�شحافي��ن  لثم��ان  �لحت��الل  ق��و�ت 
دروع��ًا  يرت��دون  �لذي��ن  وم�شّوري��ن 
م��ع  �لتما���س  نقط��ة  ع��ن  ويبع��دون 

�جلنود حو�يل 50 مرتً�.
- ��شتهد�ف �ل�شحافية �مل�شورة مادلن 
ع�ش��ام �لأقرع بالق��دم بالربيج �شرقي 

�ملحافظة �لو�شطى
- ��شته��د�ف �ل�شحف��ي حمم��ود م�ّشل��م 
م�ش��ور فل�شط��ن �حل��دث، بطل��ق ن��اري 
�ملحافظ��ة  �شرق��ي  بالربي��ج  بالق��دم 

�لو�شطى
ولي��د  �أحم��د  �ل�شحف��ي  ��شته��د�ف   -
كنع��ان  وكال��ة  مر��ش��ل  �حللب��ي 
بالي��د  مط��اط  بر�شا���س  �لخباري��ة 
بالق��رب من ملك��ة �شرق��ي مدينة غزة 
�أثن��اء تغطيت��ه م�شري�ت �لع��ودة �شرق 

قطاع غزة.
- ��شته��د�ف �ل�شحف��ي ح�ش��ن كر�شوع 
"�حلري��ة  �شبك��ة  وم�ش��ّور  مر��ش��ل 
�لخباري��ة" بطل��ق مط��اط يف قدم��ه 

ورقبته �شرق غزة .
عب��د  ح�ش��ن  �ل�شحف��ي  ��شته��د�ف   -
�جل��و�د جرب��وع بعي��ار مع��دين مطاط 
“جلوب��ل  يف  يعم��ل  وه��و  بالرقب��ة؛ 

ميديا.
- ��شتهد�ف حمم��د �لثالثيني، ب�شظية 

يف �لر�أ���س وه��و يعم��ل لوكال��ة �لأنباء 
�لأملانية.

حل���س  يحي��ى  �ل�شحف��ي  ��شته��د�ف   -
مر��ش��ل وكالة فل�شطن �لي��وم، بقنبلة 
غ��از يف �لوج��ه �أ�شابت��ه �شظاياه��ا يف 
عينيه، �إ�شاف��ة �إىل ت�شببها بجروح يف 
ذر�عه �ليمنى وحروق يف �شدره، �أثناء 
تغطيت��ه لفعالي��ات م�ش��رية �لع��ودة يف 

�جلمعة �لثالثن جمعة ".
ف��ادي ثاب��ت  �ل�شحف��ي  - -��شته��د�ف 
بالقدم��ن  ن��اري  بطل��ق  ح��ر،  م�ش��ور 

بالربيج �شرق �ملحافظة �لو�شطى .
�شلط��ات  م��ددت   :19-10-2018
�ملُ�ش��ور �ل�شحف��ي  �لحت��الل �عتق��ال 
�ملقد�ش��ي �أجم��د عرف��ة للم��رة �لثانية 
لليوم �لت��ايل، وكانت ق��و�ت �لحتالل 
د�همت منزل �لزمي��ل �ل�شحفي عرفة 
�شل��و�ن  ببل��دة  �لعام��ود  ر����س  بح��ي 
جن��وب �مل�شجد �لأق�ش��ى، و�أجرت فيه 
تفتي�شات ��شتفز�زي��ة و�عتقلت عرفة 

و�شادرت بع�س مقتنياته.
ق��و�ت  منع��ت   :19-10-2018
�لحتالل و�ش��ول �ل�شحفين وطو�قم 

�لعالم �ىل منطقة �خلان �لأحمر.
�شلط��ات  �أفرج��ت   :21-10-2018
�ل�شحف��ي  �مل�ش��ور  ع��ن  �لحت��الل، 
ب�ش��روط  عرف��ة  �أجم��د  �ملقد�ش��ي 
مقي��دة، وت�شمن��ت �ش��روط �لحت��الل 
من��ع دخ��ول عرف��ة �ل�شف��ة �لغربي��ة 
مل��دة �أ�شبوعن و�حلب���س �ملنزيل ملدة 4 
�أيام وكفالة نقدية قيمتها �لف �شيقل.

�لحت��الل  ق��و�ت   :22-10-2018
�ل�شحفي��ن  م��ن  جمموع��ة  منع��ت 
�لوروبي��ن �ملعروفن من دخول قرية 
�خل��ان �لأحمر، و�قتادتهم �ىل مدينة 
�لقد�س �ملحتلة بع��د �ن ق�شدو� دخول 

�لقرية قادمن من مدينة �أريحا.
��شته��د�ف   :22-10-2018
�لل��وح  بك��ر  �شافين��از  �ل�شحافي��ة 
بقنبل��ة غاز يف ر�أ�شه��ا من �خللف خالل 
تغطيته��ا م�ش��ري�ت �لع��ودة على حدود 

�شرق غزة.
ق��و�ت  �عتقل��ت   :23-10-2018
�ل�شحف��ي  �لإ�شر�ئيل��ي  �لحت��الل 
حمام��رة،  م�شه��ور  حمم��د  �ملت��درب 
20 عام��ًا، م��ن �ش��كان بل��دة حو�ش��ان، 
غ��رب مدين��ة بيت حل��م، وذل��ك �أثناء 
�لتقاطه �شورً� للمو�طنن �أمام �لإد�رة 

�ملدنية للح�شول على ت�شاريح عمل.
مين��ع  �لحت��الل   :25-10-2018
م��ن  زع��رب  فري��د  دع��اء  �ل�شحافي��ة 
�ل�شف��ر للع��الج بعدم��ا مت �نه��اء كاف��ة 
بالتحويل��ة  �خلا�ش��ة  �لج��ر�ء�ت 
�لطبية و�لت��ي ��شيبت قب��ل ��شبوعن 
مل�ش��ري�ت  �ل�شحفي��ة  تغطيته��ا  خ��الل 

�لعودة وك�شر �حل�شار.
�ل�شحفي  ��شتهد�ف   :25-10-2018

�أن���س روح��ي �لغ��ول، 21 عام��ًا، �أثناء 
�لع��ودة  م�ش��رية  فعالي��ات  تغطيت��ه 
�ش��رق  �ل�شوك��ة،  بل��دة  �ش��رق  �ملقام��ة 

حمافظة رفح، جنوب �لقطاع.
��شته��د�ف   :26-10-2018
�لإلكرتوني��ة  �لي��وم"  "قن��اة  مر��ش��ل 
�لفل�شطيني��ة مع��ن �ل�شّب��ة بر�شا�شٍة 
مطاطي��ة �أ�شابت��ه يف قدم��ه �ليمن��ى، 
�أثن��اء تغطيته لأحد�ث م�شرية �لعودة 

يف منطقة ملكة �شرق مدينة غزة.
�ل�شحفي  ��شتهد�ف   :26-10-2018
�لحت��الل  بر�شا���س  �شريت��ح  حمم��د 
�ملزرع��ة  �لفخ��ذ خ��الل مو�جه��ات  يف 

�لغربية �شمال غرب ر�م �هلل.
�ل�شحفي  ��شتهد�ف   :27-10-2018
�ش��ر�ج  �شبك��ة  م�ش��ور  نوف��ل"  "ب��الل 
�لإعالمية ..خ��الل تغطيته لالحد�ث 

يف موقع �مل�شرية يف "ملكة"
2018-10-29: ��شته��د�ف مر��شل��ة 
قن��اة "�لغ��د" �لف�شائية نيف��ن ��شليم 
بقناب��ل �لغ��از �مل�شي��ل للدم��وع، ما �دى 
�إىل �إ�شابته��ا باختن��اق �شدي��د، �أثن��اء 
�لع��ودة  م�ش��رية  لأح��د�ث  تغطيته��ا 
�لبحري��ة بالق��رب م��ن مع�شك��ر زيكيم 
�لإ�شر�ئيل��ي غ��رب بي��ت لهي��ا �شم��ال 

قطاع غزة.
طاق��م  ��شته��د�ف   :30-10-2018
خ��الل  �لآن" بالغ��از  "فل�شط��ن  عم��ل 

تغطيته �مل�شري �لبحري �شمال غزة.
تفا�شيل �نته��اكات �ل�شلطة خالل �شهر 

ت�شرين �أول/ �كتوبر2018
جه��از  ��شتدع��ى   :2-10-2018
مدين��ة  يف  �لفل�شطين��ي  �ملخاب��ر�ت 
"�حل��دث"  موق��ع  مر��ش��ل  �خللي��ل، 
�ش��اور،  م�شع��ب  �ل�شح��ايف  �لإخب��اري 
و�لتحقيق مع��ه ملدة �أرب��ع �شاعات، عن 

عمله �ل�شحايف وحياته �ل�شخ�شية
2018-10-9: �عتق��ال جه��از �لمن 
�لوقائ��ي �ل�شحف��ي عام��ر �أب��و عرف��ة 
مر��ش��ل وكال��ة �شهاب، بع��د ��شتدعائه 
للمقابل��ة ومن ثم تفرج عن��ه يف �ليوم 

�لتايل.
�لأمن  جهاز  ��شتدعى   :9-10-2018
�لوقائ��ي �لفل�شطين��ي، كاًل م��ن مدي��ر 
�إذ�ع��ة "24 �إف �إم" �إيه��اب �جلريري، 
ف��ادي  �حل��ّر  و�مل�ش��ّور  و�ل�شح��ايف 
�لع��اروري، و�ل�شحفي��ة جيه��ان عو�س 
ع��رب �ت�ش��ال هاتف��ي طالبه��ا خالل��ه 
باحل�ش��ور عل��ى خلفية �حل��ر�ك �لذي 
ح�ش��ل يف مدين��ة ر�م �هلل �ش��د قانون 

�ل�شمان �لجتماعي
2018-10-30: �عتق��ل جهاز �لأمن 
�ل�شحف��ي  �ملا�شي��ة،  �لليل��ة  �لوقائ��ي 
حمم��د �شك��ري عو���س )31عاًما( بعد 
��شتدعائ��ه للمقابل��ة يف �أح��د مقر�ته 
�ل�شف��ة  و�ش��ط  �هلل  ر�م  مبدين��ة 

�لغربية �ملحتلة.

اإلعالم ترصــــد أكثر من 82 انتهــــــــاًكا بحق الصحفيين خالل أكتوبر
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غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�شوع 
تتعدد �مل�ش��كالت �ملعي�شية و�حلياتية لدى 
�ملو�طن��ن يف غ��زة ول تنته��ي، فانقط��اع 
�لتيار �لكهربائي و�ل�شولر و�لبنزين وغاز 
�لطه��ي و�مل��و�د �لأ�شا�شي��ة �لأخ��رى تبقى 
هاج�شًا ي��وؤرق م�شاجع �ملو�طنن بالتز�من 
مع ��شتمر�ر �حل�شار �لظامل على غزة منذ 

ما يزيد عن 6 �شنو�ت متو��شلة.
وم��ع بد�ي��ة كل ف�ش��ل �شت��اء م��ن كل عام، 
تبد�أ معاناة �ملو�طن��ن يف �لقطاع بازدياد، 
فبع�س �ملو�طنن ي�شريون �إىل وجود �شعف 
يف �شيان��ة �لبنية �لتحتي��ة �لأ�شا�شية من 
�ل�شحي،  "عّب��ار�ت" و"جم��اري" �ل�ش��رف 
و�ش��رورة �إع��ادة هيكلة �لط��رق و�ل�شو�رع 

�لرئي�شية و�لفرعية.
فب��دًل م��ن �أن يك��ون ف�ش��ل �ل�شت��اء مو�شم 
خ��ري وعط��اء، يتحول �إىل مو�ش��م ملو�جهة 
م�ش��اكل ومعان��اة �لفي�شان��ات وي�شكل عبئا 

على �ملو�طنن يف قطاع غزة.
بدوره��ا؛ �أعلن��ت مديري��ة �لدف��اع �ملدين، 
ع��ن �لنته��اء م��ن �ل�شتع��د�د�ت �لالزم��ة 
ل�شتقب��ال ه��ذ� �لف�ش��ل، يف �شبي��ل �شمان 
��شتمر�ر عم��ل طو�قمه��ا �مليد�نية لتوفري 
�حلماية �لالزمة للمو�طنن وممتلكاتهم.

ويف هذ� �ل�شياق؛ �أكد �ملقدم ر�ئد �لده�شان 
مدير �إد�رة �لعمليات �ملركزية يف �ملديرية 
�أن  �لد�خلي��ة"،  "ملوق��ع  حدي��ث  خ��الل 
طو�قم �لدفاع �مل��دين على جهوزية كاملة 
وفق �لإمكانيات �ملتاحة لديه، للتعامل مع 
�أي تاأث��ري�ت �أو �أح��د�ث طارئة، قد تنجم 
خالل ه��ذ� �لف�شل م��ع ق��دوم �ملنخف�شات 

�جلوية.
وق��ال �ملق��دم �لده�ش��ان �إن "�لدفاع �ملدين 
يعم��ل �شم��ن �خلط��ة �ملركزي��ة لل��وز�رة، 
�خلط��و�ت  م��ن  ع��دد  �تخ��اذ  مت  حي��ُث 

�لعملي��ة يف هذ� �ل�شاأن، ومنها �أعد�د خطة 
طو�رئ م�شبق��ة فيما يخ�س عمله يف ف�شل 
�ل�شت��اء"؛ مبيًن��ا �أن �لدفاع �مل��دين �جتمع 
م��ع بلدي��ات �لقطاع، و�ش��ّكل غرفة طو�رئ 

م�شرتكة معها مل�شاندة �ملو�طنن.
�ملق��دم  �أو�ش��ح  �ل�شتع��د�د�ت؛  �إط��ار  ويف 
�لده�ش��ان �أن جه��از �لدف��اع �مل��دين �أجرى 
�مليد�ني��ة،  للمركب��ات  تفق��د  عملي��ات 
جهوزيته��ا،  م��ن  للتاأك��د  �ملي��اه  وم�شخ��ات 
كما عق��د �لعديد م��ن �ل��دور�ت �لتاأهيلية 
�مليد�ني��ة،  لطو�قم��ه  و�لتن�شيطي��ة 
بالإ�شاف��ة �إىل حتدي��د �لأماك��ن �ملحتمل 

تعر�شها لتجمع �ملياه وح�شرها.
جاه��ز  �مل��دين  �لدف��اع  جه��از  �أن  و�أك��د 
ل�شتقب��ال ف�شل �ل�شت��اء، وف��ق �إمكانياته 
�مليد�ني��ة،  طو�قم��ه  بجه��ود  �ملتاح��ة، 
د�عًي��ا �ملو�طنن يف ح��ال طلب �ل�شتغاثة 
�لت�ش��ال بالرق��م �ملج��اين للدف��اع �ملدين 
"102"، �أو �لرقم �لوطني �ملجاين "109" 

�خلا�س بالعمليات �ملركزية.
�لدف��اع  �لعملي��ات يف  �إد�رة  و�أ�ش��ار مدي��ر 
�مل��دين، �إىل �أن �لطو�ق��م �مليد�ني��ة لديها 
�ملنخف�ش��ات  م��ع  للتعام��ل  كافي��ة  خ��ربة 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  وتاأثري�ته��ا،  �جلوي��ة 
خ��الل  �مل�شابه��ة  �حل��و�دث  يف  عمله��م 
�ل�شن��و�ت �ملا�شي��ة.  وجّه��ز جه��از �لدف��اع 
�ملدين خط��ة �إعالمي��ة تت�شم��ن �إر�شاد�ت 
�شيت��م  للمو�طن��ن،  و�ل�شالم��ة  �لوقاي��ة 
ن�شره��ا يف حينه وذلك لتخ��اذ �إجر�ء�ت 
�ل�شالم��ة، تفادًي��ا لالأ�ش��ر�ر �أو �حل��و�دث، 

وحفاًظا على �شالمتهم.

خطة مركزية
وَتزي��د وز�رة �لد�خلي��ة و�لأمن �لوطني، 
م��ن �إجر�ء�ت �ل�شالم��ة و�لوقاية، وترفع 

�خلدماتي��ة  �أجهزته��ا  ��شتع��د�د�ت  م��ن 
مو�ش��م  ل�شتقب��ال  �ملخت�ش��ة  و�لأمني��ة 

�ل�شتاء.
عب��د  �لعمي��د  ق��ال  �ل�شي��اق،  ه��ذ�  ويف 
مديري��ة  ع��ام  مدي��ر  �مل�ش��ري  �لبا�ش��ط 
�لد�خلي��ة  ب��وز�رة  �ملركزي��ة  �لعملي��ات 
�أع��ّدت  "�لد�خلي��ة  �إن  �لوطن��ي  و�لأم��ن 
خط��ة مركزي��ة جتم��ع جمي��ع �أجهزته��ا 
�خلدماتية و�لأمنية �ملخت�شة، ل�شتقبال 
م��ن  كل  فيه��ا  ي�ش��ارك  �ل�شت��اء،  ف�ش��ل 
�لدف��اع  �ل�شرط��ة،  �ملركزي��ة،  �لعملي��ات 
�خلدم��ات  �لبحري��ة،  �ل�شرط��ة  �مل��دين، 

�لطبية، و�إد�ر�ت �أخرى".
و�أ�شار �لعميد �مل�شري �إىل �أن هناك تعاون 
"ك��وز�رة  حكومي��ة  جه��ات  م��ع  م�ش��رتك 
�لأ�شغ��ال، �لتنمي��ة �لجتماعي��ة، �حلكم 
�ملحلي "�لبلدي��ات"، �إىل جان��ب موؤ�ش�شات 
�لكهرب��اء،  ك�شرك��ة  ودولي��ة،  �أهلي��ة 

و�ل�شليب �لأحمر، و�لهالل �لأحمر".
وت�شم��ل خط��ة "�ل�شت��اء" �نت�ش��ار لأفر�د 
�شرط��ة �مل��رور عل��ى �ملفرتق��ات �ملحيط��ة 
بالأماك��ن �ملت�ش��ررة لت�شهيل حركة �ل�شري 
و�إيج��اد طرق بديل��ة عن �لط��رق �ملغلقة 
زي��ادة  �إىل  �لأمط��ار، بالإ�شاف��ة  نتيج��ة 
��شتعد�د�ت �إد�ر�ت �ل�شرطة �ملخت�شة ك�" 
�شرطة �لبلدي��ات، ومديريات �ل�شرطة يف 

�ملحافظات".

الشرطة البحرية
   ويعم��ل جه��از �ل�شرط��ة �لبحري��ة وف��ق 
خط��ة "�ل�شتاء" من خ��الل حماية مر�فق 
�ل�شي��د و�ل�شيادي��ن عل��ى �مت��د�د �شاحل 
�لقط��اع، وتاأم��ن �حل��دود �لبحري��ة م��ن 
�ملنخف�ش��ات  �أج��و�ء  ��شتغ��الل  حماول��ة 
يف �لتهري��ب.     و�أو�ش��ح �ملق��دم �أبو �شمرة 

�أن جه��از �ل�شرط��ة �لبحري��ة ُيج��ري م��ع 
و�شيان��ة  ��ا  فح�شً �ل�شت��اء،  ف�ش��ل  دخ��ول 
كامل��ة للمعد�ت و�ملق��ر�ت، ل�شمان حتملها 
لتاأث��ري�ت �ملن��اخ �جل��وي، خا�ش��ة �لرياح 
�ل�شرط��ة  وترع��ى  �لبح��ر.      و�رتف��اع 
بال�شيادي��ن  ��ا  خا�شً �هتمام��ًا  �لبحري��ة 
له��م  وتق��دم  ومر�فقه��م،  ومعد�ته��م 
�خلدم��ات و�مل�شاع��دة يف ح��ال تعر�شه��م 
لأي ح��و�دث من غرق مر�كبه��م �أو �أ�شر�ر 

نتيجة �لرياح �ل�شديدة و�لأمو�ج.

بلدية غزة
رئي���س جلن��ة ط��و�رئ �ل�شت��اء يف بلدي��ة 
غزة عبد �لرحيم �أب��و �لقمبز �أكد �نتهاء 
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 .
وقال �أبو �لقمب��ز �إن �لبلدية �شكلت جلنة 
طو�رئ ��شتع��د�ًد� ل�شتقبال ف�شل �ل�شتاء 
ومو�ش��م هط��ول �لأمط��ار، للحف��اظ عل��ى 
�شالمة �ملو�طن��ن وممتلكاته��م، و�لتعامل 

مع �أي طارئ خالله.
عق��دت  �لط��و�رئ  جلن��ة  �أن  و�أ�ش��اف 
�لبلدي��ة  م�ش��وؤويل  �شم��ت  �جتماع��ات 
ملناق�ش��ة  �لط��و�رئ  باأعم��ال  و�ملخت�ش��ن 
��شتع��د�د�ت طو�ق��م �لبلدي��ة ل�شتقب��ال 
�أي��ام  يف  �لعم��ل  و�آلي��ة  �ل�شت��اء  ف�ش��ل 

�ملنخف�شات و�أوقات �لأزمات.
وذكر �أبو �لقمبز �أن خطة �لطو�رئ لف�شل 
�ل�شتاء �لق��ادم تت�شمن �آلية عمل جديدة 
م��ن حي��ث توزيع �لف��رق �مليد�ني��ة و�ملهام 
و�مل�شوؤولي��ات �مللق��اة عليها، موؤك��دً� �تخاذ 
�للجن��ة �إج��ر�ء�ت وخط��و�ت ��شتباقي��ة 
و�حرت�زية، لتجنب وقوع �أي كارثة بفعل 

تنظي��ف  �أبرزه��ا  �جلوي��ة،  �ملنخف�ش��ات 
�لأمط��ار،  مي��اه  جتمي��ع  ب��رك  وجتهي��ز 

وتعزيل وتنظيف م�شارف �لأمطار.
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��ن �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��ن 
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 توفري 
�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.

االنتهاء من خطط الطوارئ الستقبال فصل الشتاء بغزة

طواقم الدفاع المدني والبلديات خلية نحل 
في ظروف استثنائية
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غزة – �لر�أي
ن�ش��رت �شركة توزيع �لكهرباء يف قطاع 
غزة م�ش��اء �ليوم �خلمي�س بياًنا تو�شح 
في��ه �أن �لطاق��ة �لكهربائي��ة يف قطاع 
�أ�شا�شي��ن  عامل��ن  يف  ترتب��ط  غ��زة 
م��ن  �ملتوف��رة  �لطاق��ة  "كمي��ة  هم��ا: 
م�شادرها، وكمية �لطالب وفق �لعو�مل 

�خلارجية.
وبينت �ل�شرك��ة �أن �لعو�مل �خلارجية 
تتمث��ل بدرج��ة ح��ر�رة �جل��و و�شلوك 

�لأه��ايل باجت��اه ��شته��الك �لكهرباء، 
وكذلك فرتة تزويد �ملو�طن بالكهرباء 
و�لت��ي عندم��ا تك��ون ق�ش��رية ي�شط��ر 
�ملو�ط��ن �إىل ت�شغيل كاف��ة �لأجهزة يف 

وقت و�حد.
وقال��ت "وبعد ت�شغيل �ملول��د �لثاين يف 
�ملحط��ة و�لذي تر�فق م��ع حت�شن �جلو 
و�نخفا�س معدل �ل�شتهالك يف حينه، 
ترتب علي��ه زيادة �م��د�د�ت �لكهرباء 
للمو�طن��ن م��ن 4 �شاع��ات و�ش��ل و16 

و�ش��ل  �شاع��ات   6 �إىل  قط��ع،  �شاع��ة 
و12 �شاع��ة قط��ع مع زي��ادة يف �لفرتة 

�مل�شائية و�ل�شباحية".
�ن��ه بع��د ت�شغي��ل �ملول��د  �إىل  ونوه��ت 
بج��دول  �لأه��ايل  تزوي��د  مت  �لثال��ث 
�شاع��ات   8 مقاب��ل  و�ش��ل،  �شاع��ات   8
ف�ش��ل م��ع زي��ادة �لتو�شي��ل لالأهايل يف 
�لف��رتة �مل�شائية وهو �لأم��ر �لناجت عن 
�نخفا���س �ل�شته��الك �لطبيع��ي بع��د 
�ل�شاع��ة �حلادية ع�شر م�ش��اًء، وزيادة 

مماثلة يف �لفرتة �ل�شباحية.
�لتدريج��ي  �لتح�ش��ن  "ه��ذ�  و�أ�شاف��ت 
�مللمو�س �لذي مت يف �لآونة �لأخرية مت 
ب�شبب زيادة �نتاج �ملحطة وتز�منه مع 
تر�ج��ع �ل�شتهالك لالأ�شب��اب �ملذكورة 
�لكهرب��اء  كمي��ة  ب��اأن  علم��ا  �أع��اله، 
�ملتاح��ة يف �لوق��ت �حل��ايل تبلغ 200 
ميج��او�ت تقريبا، ويبل��غ �لطلب 400 
ميج��او�ت". وبين��ت �أن كمية �لكهرباء 
�ملطل��وب  م��ن   50% بن�شب��ة  �حلالي��ة 

للقطاع ح�شب �لذروة يف ف�شل �خلريف 
�حل��ايل، م��ع �لأخ��ذ يف �لعتب��ار ب��اأن 
�لطل��ب �لأق�ش��ى على �لكهرب��اء ح�شب 
�آخ��ر ذروة للحم��ل يف ف�شل �ل�شيف بلغ 

ميجاو�ت.  550
و�أ�ش��ارت �إىل �أن��ه م��ن �ملتوق��ع و�ش��ول 
�لطل��ب ذروة �ل�شت��اء �لق��ادم لأكر من 
توف��ري  يتطل��ب  مم��ا  ميج��او�ت،   550
م�ش��ادر �إ�شافية م��ن �لكهرباء للحفاظ 

على �مل�شتوي �حلايل من �لتوزيع.
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زوجة �ملح��رر ��شماعيل :لزلت �حلم 
�نتهى �لأمل وتخل�شت من عبء �أثقلت  

�شدري12 عاما
لالأ�ش��رى  و�ع��د  جمعي��ة  �ع��د�د  

و�ملحررين
عم��ت �لفرح��ة من��زل �ل�ش��ري حامد 
فرح��ا  دموعه��م  ذرف��ت  و  ��شماعي��ل 
�فرج��ت  �ن  بع��د  وبهج��ة   و�شع��ادة 
�شلط��ات �لحت��الل �ل�شر�ئيل��ي ع��ن 
�بنه��م حام��د ��شماعيل �ل��ذي �م�شى 

�لحتالل. �شجون  يف  12عاما 
وتق��ول زوجت��ه �م م�شع��ب كان ي��وم 

حيات��ي  �أي��ام  �أجم��ل  م��ن  �لف��ر�ج 
فبعدم��ا بكي��ت ل�شن��و�ت طويل��ه �مل 
�لف��ر�ق ه��ا �أن��ا �لي��وم  �أبك��ي فرح��ا 
بلقاء زوجي ولزلت ��شعر باأين �أحلم 
12عام��ا ذق��ت فيه��م ع��ذ�ب تربية 
�لطف��ال وزو�ج �بنائي �لثالثة ولكن 
�حلم��د هلل و�خ��ري� �شاأ�شع��ر بفرح �م 
حمم��د  �بن��ي  �زف  عندم��ا  �لعري���س 
لعرو�شه وو�لده معن��ا ي�شاركنا �لفرح 
ويخف��ف عني تعب حت�ش��ري�ت �لفرح 
وجتهيز�ته فهو من �شي�شتقبل �ملهنئن 
ويق��ف بجان��ب �بن��ه وي�شع��ر مب��رور 

�ل�شنو�ت �لطوي��ل،  فمن تركهم �شغار 
��شبحو� كبار و�شن زو�ج .

�ل��ور�ء  �ىل  وبذكرياته��ا  تع��د  ث��م 
ب��ل  للج��و�ل  �أهت��م  �أع��د  وتق��ول مل 
تركته و�ري��د �أن �أرميه يف مكان بعيد 
خل���س �نته��ت عالقت��ي في��ه فزوجي 
�ل�ش��ري �أ�شب��ح ح��ر� طليق��ا �لن �ن��ا 
عدت للحي��اة من جديد عدت عرو�س  
�شغرية تركت و�له��م و�حلزن و�لقيت 
�لع��ذ�ب  م��ن  عام��ا   12 كاهل��ي  ع��ن 
�مل�شاع��ف فكنت �لم و�لزوجة و�لب  

لثالثة �بناء وبنتان .

�ل��ذي  �لحت��الل  ه��م  حتمل��ت  لق��د 
حتمل��ت  كم��ا  زوج��ي،  م��ن  حرمن��ي 
م�ش��اكل �جتماعية وجمتم��ع قا�س ل 

يرحم �ملر�أة.
ولكن �حلمد هلل �نتهى �لأمل وتخل�شت 
من ع��بء �أثقل  �ش��دري  ومن حرمان 

عا�س  بد�خلي ويف عيون �أطفايل.
�ما �ل�شري فينام وي�شتيقظ وهو يقبل 
�أبنائه ويحاول �ن يعو�شهم جزء ولو 
قيل من حن��ان �فتقدوه ملدة 12 عاما 
فم��ن تركه��ا طفل��ه �شغ��رية تبل��غ من 
�لعمر �ربعة �ع��و�م  وجدها ��شبحت 

فتاة كبرية تبلغ من �لعمر 16عاما .
فزوج��ات �ل�ش��رى مبثاب��ة �لنم��اذج 
خ��الل  م��ن  �لع��امل  يف  �مل��ر�أة  لإر�دة 
باأق�ش��ى  دوره��ا  بتاأدي��ة  جناحه��ا 
وف��ى  �لإمكاني��ات  وباأق��ل  �لظ��روف 
غي��اب �لحت�شان و�لتبن��ى و�مل�شاندة 

�ملطلوبة.
م��ا ل يتحمل��ه  وم��ن خ��الل حتمله��ا 
�لرج��ال ��شتطاع��ت �ن ترب��ى وتعلم 
�طف��ال و�شب��اب يف �جلامع��ات وتزوج 
�أبن��اء وتوؤ�ش���س لالأبن��اء عل��ى �شعيد 

�ل�شكن و�لعمل و�مل�شتقبل.

عائلة المحرر اسماعيل : 
انتهى األلم..

شركة كهرباء غزة توضح عوامل عجز وتوفر الطاقة
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عل��ى  �لحت��الل  مبحا�شب��ة  �حلكوم��ي" يطال��ب  "�لإعالم��ي 
جر�ئمه بحق �ل�شحفين

غزة- �لر�أي
�أكد �ملكتب �لعالم��ي �حلكومي على �أهمية و�شع حد جلر�ئم 
�لحت��الل بحق �ل�شحفي��ن وو�شائ��ل �لإع��الم �لفل�شطينية، 
جر�ئم��ه  عل��ى  �أي�ش��ا  مبحا�شبت��ه  �ل��دويل  �ملجتم��ع  وقي��ام 

�ل�شابقة.
و�أو�ش��ح �شالم��ة معروف رئي���س �ملكتب �أن �لحت��الل قتل منذ 
ع��ام ٢٠٠٨م وحت��ى �لآن ٣١ �شحفي��ا فل�شطيني��ا يف ميادي��ن 
�لعم��ل، لريتف��ع بذل��ك ع��دد �ل�شحفي��ن �ل�شه��د�ء من��ذ عام 

٢٠٠٠م �إىل ٤٨ �شحفي.
وق��ال مع��روف: "�إن �لي��وم �لعاملي لإنهاء �لإف��الت من �لعقاب 
عل��ى �جلر�ئ��م �ملرتكبة �ش��د �ل�شحفي��ن هو منا�شب��ة دولية 
حتييه��ا دول �لع��امل ومنظمات��ه يف �لث��اين م��ن نوفم��رب ل��كل 
ع��ام، بع��د �أن �أقرته��ا �لأمم �ملتحدة يف ع��ام ٢٠١٤م"، م�شري� 
�إىل تز�م��ن �ملنا�شبة مع م��ا يقوم به �لحتالل من جر�ئم �شد 

�ل�شحفين خالل تغطيته مل�شري�ت �لعودة وك�شر �حل�شار.
و�أك��د تز�ي��د وت��رية �عت��د�ء�ت �لحت��الل بح��ق �لطو�ق��م 
�لإعالمي��ة خ��الل �ل�شه��ور �ملا�شي��ة من��ذ �لإع��الن ع��ن ب��دء 
م�شري�ت �لع��ودة وك�شر �حل�شار، حي��ث �أدت هذه �لعتد�ء�ت 
�أك��ر م��ن ٢٥٠  ل�شت�شه��اد �ثن��ن م��ن �ل�شحفي��ن و�إ�شاب��ة 

�آخرين.
حما�شب��ة  مب��د�أ  لتفعي��ل  �ل��دويل  �ملجتم��ع  مع��روف  ودع��ا 
�لحت��الل ومعاقبته على جر�ئم��ه �ل�شابقة بحق �ل�شحفين 
من �أجل و�شع حد لتغوله و��شتهتاره باأرو�ح ودماء �ل�شحفين 
�لفل�شطيني��ن، مطالبا مبحاكمة كل قادة �لحتالل كمجرمي 
ح��رب لرتكابهم ع��ن ق�شد و�إ�ش��ر�ر جر�ئم �ش��د �ل�شحفين 

�لفل�شطينين.

في اليوم العالمي 
لعدم اإلفالت من 

العقاب

غزة –�لر�أي
�ملكت��ب   – �لإع��الم  وز�رة  نظم��ت 
يجم��ع  لق��اءً�  �حلكوم��ي  �لإعالم��ي 
مدر�ء �لعالقات و�لإع��الم بالوز�ر�ت 
�حلكومي��ة، ج��اء ذل��ك يف مق��ر وز�رة 
�لإع��الم بغزة وبح�شور م�شئول وز�رة 
�لإعالم �شالمة معروف ومدير د�ئرة 
�لعالق��ات �لعام��ة و�لتدريب د. موؤمن 

عبد �لو�حد .
عب��د  موؤم��ن  د.  �للق��اء  و�فتت��ح 
�لعالق��ات  د�ئ��رة  مدي��ر  �لو�ح��د  
�لعام��ة و�لتدري��ب  مرحب��ًا مب��در�ء 
�لعالق��ات �لعامة و�لإعالم بالوز�ر�ت 
�حلكومي��ة، ومثمنًا دوره��م يف خدمة 
�لإعالم �حلكومي للوز�ر�ت كاًل ح�شب 

جمال تخ�ش�شها وعملها �ملنوط بها.
مب��در�ء  مع��روف  رح��ب  جانب��ه  م��ن 
�لعالقات �لعامة �لإعالم يف �لوز�ر�ت 
�حلكومي��ة ، موؤك��دً� �لتو��شل �مل�شتمر 
ودو�ئ��ر  �حلكوم��ي  �لإع��الم  ب��ن 
�لإع��الم يف كافة �ل��وز�ر�ت و�لتعاون 
�لعم��ل  يف  بينهم��ا  فيم��ا  �مل�شتم��ر 
ح��ول  و�ملوح��د  �مل�ش��رتك  �لإعالم��ي 
�أخب��ار �ل��وز�ر�ت ككل ون�شره��ا ع��رب 
و�شائ��ل �لإع��الم �حلكوم��ي وو�شائ��ل 

�لإعالم  �ملختلفة.
و�أ�ش��ار مع��روف �أن �لإع��الم �حلكومي 
�أن �له��دف �لرئي�شي  للقاء هو توحيد 
�ل��وز�ر�ت  لكاف��ة  �لإعالم��ي  �جله��د 
ون�شاطاته��ا  و�أخباره��ا  �حلكومي��ة 
وم�شاريعه��ا وتو�شيله��ا للمو�طنن من 
خالل �لتو��شل و�لتن�شيق مع �لإعالم 

�حلكومي من خالل و�شائله �لإعالمية 
�ملتنوعة.

�حلكوم��ي  �لإعالم��ي  �أن  و�أ�ش��اف 
�إعالمي��ة  عملي��ات  غرف��ة  �شي�ش��كل 
م�شرتك��ة م��ع كاف��ة دو�ئ��ر �لعالقات 
�لعام��ة و�لإعالم يف خمتلف �لوز�ر�ت 
ع��رب  وذل��ك  �حلكومي��ة  و�لهيئ��ات 

�عتم��اد مرجعية و�حدة  ت�شدر عنها 
بيانات و�أخبار �لوز�ر�ت و�لهيئات.

و�أو�شح مع��روف �أن �لإعالم �حلكومي 
�إعالمي��ة  �شهري��ة  خط��ة  �شيعتم��د 
�لعالق��ات  دو�ئ��ر  جلمي��ع  موح��دة 
�لعامة و�لإعالم  بالوز�ر�ت �حلكومية 
�لإعالم��ي  �ل�ش��وء  ت�شلي��ط  و�شيت��م 

عل��ى �لق�شاي��ا �لرئي�شي��ة و�لت��ي تهم 
�ملو�طنن ، لفتًا �أن �لإعالم �حلكومي 
�شي�ش��ع حم��دد�ت وتوجيه��ات لآلي��ة 
�لعم��ل �شم��ن �إط��ار �لعم��ل �لإعالمي 

�حلكومي �لو�حد.
م��در�ء  ل��كل  مع��روف  و��شتم��ع  كم��ا 
�لعالقات �لعامة �لإعالم يف �لوز�ر�ت 
ومقرتحاته��م  و�آر�ئه��م  �حلكومي��ة 
و�مل�ش��اكل �لت��ي تو�جهه��م يف عمله��م 
�لالزم��ة  �لمكاني��ات  نق���س  ظ��ل  ي 
تع�ش��ف  �لت��ي  �حلالي��ة  و�لأو�ش��اع 
�لإع��الم  �أن  موؤك��دً�   ، غ��زة  بقط��اع 
كاف��ة  ح��ل  عل��ى  �شيعم��ل  �حلكوم��ي 
�ل�شكالي��ات و�لعقبات �لتي تو�جههم 

.
م��ن جانبه��م ع��رب مب��در�ء �لعالق��ات 
�ل��وز�ر�ت  يف  �لإع��الم  �لعام��ة 
�لإع��الم  �ل��دور  عل��ى  �حلكومي��ة 
�حلكوم��ي يف خدم��ة �إعالم �ل��وز�ر�ت 
و�لتعاون �مل�شتم��ر و�ملتو��شل يف كافة 
�لق�شاي��ا �لإعالمي��ة �حلكومية ، كما 
و�شكرو� �لإعالم �حلكومي على �للقاء 
�ل��ذي �شيوؤ�ش���س ملرحل��ة جدي��دة من 
�لعم��ل �لإعالمي �لو�حد �شمن غرفة 

�لعمليات �لإعالمية �مل�شرتكة .

اإلعالم تنظم لقاءًا يجمع مدراء العالقات العامة 
واإلعالم بالوزارات الحكومية


