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االنتهاء من خطط الطوارئ الستقبال فصل الشتاء بغزة

طواقم الدفاع المدني والبلديات خلية
نحل في ظروف استثنائية

غزة  -الر�أي
�أطلقت وزارة الإعالم – املكتب الإعالمي
احلكوم��ي اخلمي���س ،24/10/2018
حملة تغريد عرب ها�شتاق "#ان�شرها_
�صح" به��دف توعية وتثقيف رواد مواقع

التوا�ص��ل االجتماعي بعدد من الأخطاء
ال�شائع��ة وتو�ضي��ح بع���ض املحاذي��ر
وامل�ضام�ين امل�سيئ��ة .وق��ال رئي�س املكتب
�سالم��ة مع��روف خ�لال م�ؤمت��ر �صحف��ي
لإط�لاق احلمل��ة مب�شارك��ة لفي��ف م��ن

شاهدة على مجازر االحتالل  ..الذكرى
الـ 62لمجزرة كفر قاسم

03

ال�صحفيني ون�شطاء الإعالم اجلديد� ،إن
اله��دف الرئي�س��ي من حمل��ة التغريد هو
حالة �سوء اال�ستخدام ل�شبكات التوا�صل
االجتماع��ي و�إغف��ال العدي��د اجلان��ب
القان��وين والق�ضاي��ا املهني��ة والأخط��اء

الت��ي مت���س امل�س�ؤولي��ة االجتماعي��ة،
ون�ش��ر ال�شائع��ات وتروي��ج الأخبار الغري
�صحيح��ة ،ونق��ل الأخب��ار ع��ن و�سائ��ل
الإع�لام العربي��ة والتعدي عل��ى حرية
الآخرين وعدم الدقة وال�سرعة يف ن�شر

على وقع التطبيع ..االحتالل
يستبيح دماء أطفال غزة

07

الأخبار دون م�صدر ر�سمي .و�أ�شار معروف
�إىل �أن م��دة احلمل��ة �ستك��ون عل��ى مدار
�شهرين متتاليني حتت �شعار "ح�سن النية
ال يعفيك من امل�س�ؤولية"،
وذلك من واقع امل�س�ؤولية

10

اإلعالم ترصــــد أكثر من 82
ً
انتهاكا بحق الصحفيين خالل أكتوبر
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صور|| نساء بغزة يواجهن الفقر والحصار بإبداعات يدوية
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
�أك�ثر م��ن ث�لاث �ساع��ات متوا�صل��ة،
تل��ك الت��ي تق�ضيه��ا املواطن��ة �أم
�سم��ا املده��ون وه��ي ت�صن��ع ب�أناملها
امل�شغ��والت اليدوي��ة املتنوع��ة
والأ�ش��كال اجلميل��ة الت��ي تبع��ث يف
النف���س اله��دوء وال�س��رور ،ويجذب
جمالها متابعيها عل��ى �صفحتها على
مواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أوج��دت الثالثيني��ة املده��ون
خريج��ة العالق��ات العام��ة والأم
لثالثة �أطف��ال ،وهي من �سكان غزة،
لنف�سه��ا م�ص��در دخ��ل ب�سي��ط م��ن
خ�لال م�شغوالتها ،ي�ساعد يف حتدي
ظ��روف احلي��اة القا�سي��ة يف قط��اع
غ��زة املحا�صر منذ �أكرث من  12عام ًا
متوا�صلة.

فكرة ودوافع
وح��ول م��ا دفعه��ا للعم��ل يف جم��ال
الأ�شغ��ال اليدوي��ة ،جتي��ب يف
حدي��ث لـ"ال��ر�أي" ":كن��ت �أق��وم
بعم��ل ن�شاط��ات مدر�سي��ة لبناتي يف
املدر�سة ،و�أ�شكال جميلة وم�شغوالت
خمتلفة الألوان والأحجام ،ومن ثم
تط��ور الأمر ل��دي �إىل اجن��از بع�ض
الأ�شي��اء ال�شخ�صي��ة الت��ي تخ�صني
ومن ث��م عر�ضها عل��ى �صفحتي على

الفي���س ب��وك ،والتي الق��ت �إعجاب
وا�ستح�س��ان الكثريي��ن الذين بدءوا
بالطلب والتو�صية".
وت�شمل الأعم��ال اليدوية املتنوعة
التي تقوم �أم �سما بتنفيذها ،ن�شاطات
مدر�سي��ة بكاف��ة �أ�شكالها،وو�سائ��ل
تعليمي��ة وجم�سم��ات و�أن�شط��ة
متنوعة وم�شغوالت لكافة املنا�سبات
املختلفة�،س��واء الأف��راح �أو حفالت
التخرج وغريها الكثري.
وا�ستكمل��ت املده��ون م�شوارها الذي
ب��د�أ قب��ل خم���س �سن��وات م��ن الآن،
حتى تط��ورت موهبتها رويدا رويدا،
و�أ�صبح��ت تتقن عمله��ا ب�شكل كبري،
وتلق��ى �إقب��ال م��ن البع���ض عل��ى
م�شغوالته��ا الفني��ة ذات ال��ذوق
الراقي واجلميل.
وتوجد لدى املدهون �صفحة خا�صة
بها على موقع التوا�صل االجتماعي"
الفي���س ب��وك" با�س��م " �أم �سم��ا
للم�شغ��والت اليدوي��ة" ،وب��د�أت
ب�إنتاج الكثري من الأ�شكال املدر�سية،
وملف��ات الإجناز للطلبة ،وجم�سمات
رائع��ة للمكتب��ات ،و�إك�س�س��وارات
جميلة� ،إ�ضاف��ة �إىل باقات خمتلفة
من ال��ورود م�صنوعة م��ن ورق الفوم
املل��ون والكرت��ون املق��وى اخلا�ص��ة
بحف�لات الزف��اف ،وبع���ض الأ�شياء

امل�صنوعة من اخل�شب �أو القما�ش.
وبالرغ��م م��ن ك��ون تل��ك امل�شغوالت
اليدوي��ة ح��ازت عل��ى �إعج��اب
الكثريين� ،إال �أن املدهون ال تعتربها
م�ص��در رزق دائ��م ،لأن �إجن��از تل��ك
الأعم��ال يرتك��ز يف مو�س��م املدار�س
وحتديدا الأن�شطة املدر�سية.
وفيم��ا يتعل��ق باملوازن��ة ب�ين عمله��ا
وبيتها ،تعم��ل املدهون عل��ى تق�سيم
وقته��ا داخ��ل منزله��ا ،فج��زء كب�ير
من��ه تق��وم بتخ�صي�ص��ه لأعم��ال
املن��زل وج��زء لتدري���س �أطفاله��ا
و�إنه��اء واجباته��م املدر�سي��ة� ،أم��ا
�إجناز امل�شغ��والت اليدوية فكانت يف
�ساع��ات اللي��ل حيث جم��يء �ساعات
الكهرباء املعتادة.
وتب��دي �سعادته��ا الكب�يرة بالت�أييد
الكب�ير من قب��ل املحيطني به��ا ب�ش�أن
�أعماله��ا الإبداعي��ة والت��ي الق��ت
ا�ستح�س��ان �أه��ايل الطلب��ة ،وه��و
م��ا دفعه��م للتوا�ص��ل معه��ا به��دف
التو�صية على �أن�شطة �أخرى.

مصدر رزق بسيط

�أم��ا عطاف حمم��د" "25عام��اً ،فهي
الأخ��رى وج��دت �ضالته��ا يف �صن��ع
امل�شغوالت اليدوية اخلا�صة بطالب
املدار���س وعل��ب الزين��ة والأف��راح،

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

�إىل جانب عمل املج�سمات والأ�شكال
املختلفة.
وب��د�أت عط��اف عمله��ا قب��ل ع��ام
م��ن الآن ،وه��ي حا�صل��ة عل��ى ث��اين
ثانوي مبع��دل � ،92%إال �أن ظروف
احلياةاملادي��ة واملعي�شي��ة يف قط��اع
غزة مل ت�سمح لها با�ستكمال درا�ستها
اجلامعي��ة ،والت��ي تعد حلمه��ا التي
ت�سعى لتحقيقه يف يوم من الأيام.
وع��ن الدواف��ع ل�صن��ع مث��ل ه��ذه
امل�شغ��والت اليدوي��ة كم�ص��در رزق،
تق��ول يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي ":وق��ت
الف��راغ ل��دي كب�ير ج��دا ،ولذل��ك
ق��ررت ا�ستثم��اره يف �أ�شي��اء جميل��ة
ونافع��ة ،تلب��ي معه��ا طموح��ي يف
ا�ستكمال درا�ست��ي ،وبالتايل تو�سيع
طبيع��ة عمل��ي" ،مو�ضح��ة �أن عملها
ه��و موهب��ة ربانية خلق��ت معها ومل
تتعلمه يف �أي مدر�سة �أو دورة.
وتطم��ح الع�شريني��ة لأن تق��وم
بتو�سي��ع عمله��ا خ��ارج قط��اع غ��زة
و�أن ي�شم��ل مناط��ق يف ال�ضف��ة
الغربية ،ب�سب��ب زيادة الطلب عليها
م��ن قب��ل الكثريين الذي��ن �أعجبتهم
م�شغوالته��ا الت��ي تق��وم ب�صنعه��ا
بيديها.
"مملكة م�شغوالت الفوم والأن�شطة
املدر�سية"..ه��ى ال�صفح��ة الت��ي

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

�أن�ش�أته��ا عط��اف م��ن �أج��ل التوا�صل
م��ع الراغبني يف م�شاه��دة منتجاتها
وم�شغوالته��ا م��ن �أج��ل الرتوي��ج
له��ا وبيعه��ا ،يف الوق��ت ال��ذي نال��ت
في��ه �أعماله��ا الفني��ة واالبداعي��ة
ا�ستح�سان الكثريين.
وتعتم��د ال�شاب��ة الغزي��ة يف عم��ل
املج�سم��ات عل��ى خملف��ات البيئة �أو
من م��واد البيت الغري مهم��ة�،أو مواد
�أخ��رى تق��وم ب�إع��ادة تدويره��ا،
ومنها جم�سمات عن امل�سجد الأق�صى
والقد�س،واحلا�س��وب ،ف��رن الطينة،
ك��وخ الب��ذور ت�صمي��م غ��رف ن��وم
ومن��ازل كام��ل معتدة عل��ى الكرتون
وورق الف��وم .وت�ضيف":م��ا �شجعني
�أكرث هو الردود الإيجابية للكثريين
م��ن متابع��ي �صفحت��ي مب��ا يتعل��ق
ب�أعم��ايل الفنية والت��ي �أعجبوا بها
وب�أدائ��ي ،وت�شجعيه��م منحن��ي قوة
وداف��ع للتق��دم" ،معرب��ة ع��ن �أمله��ا
يف �أن يك��ون ذل��ك بداي��ة لتحقي��ق
حلمهابا�ستكم��ال درا�سته��ا وتو�سي��ع
عملها.
وتع��اين عط��اف م��ن م�س�أل��ة نق���ص
بع���ض املواد اخل��ام املتعلقة بطبيعة
عمله��ا ،والناجتة ع��ن �إغالق املعابر
و احل�صار املفرو���ض على قطاع غزة
منذ �سنوات طوال.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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شاهدة على مجازر االحتالل  ..الذكرى الـ 62لمجزرة كفر قاسم
غزة -الر�أي
يوافق اليوم الإثن�ين الذكرى ال�سنوية
 62ملجزرة كفر قا�سم التي راح �ضحيتها
 49فل�سطيني��ا �أعدم��وا على يد قوات
"حر�س احلدود" الإ�سرائيلية.
ووقع��ت املج��زرة م�س��اء ي��وم االثن�ين
ُ 29-10-1956
وقتل فيها هذا العدد
م��ن املدني�ين الع��زل عل��ى �أي��دي جنود
اجلي���ش الإ�سرائيل��ي ح�ين �أعل��ن نظام
من��ع التج��ول ،وكان النا���س حينه��ا يف
�أماك��ن عمله��م خ��ارج القري��ة ،حي��ث
�أُقيم��ت احلواج��ز الع�سكري��ة عل��ى
مداخل القرية ،وانت�شرت الدوريات يف
�شوارعه��ا ،ومت توقي��ف كل �إن�سان عائد
يف ذلك اليوم �إىل بيته وقتله بدم بارد.
وق��د ك�شف النقاب فيم��ا بعد عن خطة
لرتحيل الع��رب من منطقة املثلث �أطلق
عليها ا�سم "اخللد".
ويف ه��ذا التاري��خ م��ن كل ع��ام يحي��ي
�أبناء البلدة ذكرى املجزرة و�أ�صبح هذا
الي��وم عطل��ة ر�سمية ويوم ح��داد على
ال�شهداء.
يق��ول املتخ�ص�ص��ون يف التاري��خ
الفل�سطين��ي �إن جم��زرة كف��ر قا�س��م
نف��ذت �ضم��ن خطة ته��دف �إىل ترحيل
فل�سطيني��ي منطقة "املثل��ث احلدودي"
(بني فل�سطني  1948وال�ضفة الغربية
الت��ي كان��ت �آنذاك ج��زءا م��ن الأردن)
التي تقع فيها بلدة كفر قا�سم ،بوا�سطة
ترهي��ب �سكانها على غ��رار مذبحة دير
يا�سني وجمازر �أخرى.
وي�ؤكدون �أن �إ�سرائيل -التي مل حتتمل
الع��دد الكبري ل�س��كان ه��ذه املنطقة من
العرب -قتلت ب��دم بارد خالل 1949-
 1956ثالثة �آالف فل�سطيني معظمهم

ممن حاول��وا العودة بعد تهجريهم �إىل
بل��دان اجلوار ،وق��د تول��ت تنفيذ هذه
املج��ازر وح��دة خا�ص��ة بقي��ادة �أرئي��ل
�شارون ُعرفت با�سم "."101
ويف �أج��واء القتل ه��ذه وهيمنة عقلية
املج��ازر يف �إ�سرائي��ل ج��اءت مذبح��ة
كف��ر قا�سم التي نف��ذت �إ�سرائيل قبيلها
كل من جمزرة ي��وم � 11سبتمرب�/أيلول
 1956حي��ث قتل��ت  20جنديا �أردنيا
يف هج��وم على مع�سكرهم ،ثم قتلت 39
فل�سطينيا بقرية حو�سان يف ق�ضاء بيت
حل��م ،و� 88آخري��ن يف قلقيلية يف نف�س
ال�شهر.
ورغ��م �أن ه��ذه املج��ازر -ونظائرها مما
�سبقه��ا �أو حلقه��ا -تق��ارب يف ب�شاعته��ا
جم��زرة كف��ر قا�س��م �أو تفوقه��ا �أث��را؛
ف���إن ال�سي��اق ال�سيا�س��ي ال��ذي حدث��ت
في��ه الأخ�يرة �أعطاه��ا بع��دا �أك�بر،
وذل��ك لتزامنه��ا م��ع �أول �أي��ام العدوان
الثالث��ي الذي �شنت��ه بريطانيا وفرن�سا
و�إ�سرائي��ل عل��ى م�ص��ر ،بع��د �أن �أعل��ن
الرئي���س امل�ص��ري جم��ال عب��د النا�صر
ت�أميم قناة ال�سوي�س.
فق��د ا�ستغل��ت ق��وات االحت�لال
الإ�سرائيل��ي امل�سماة "حر���س احلدود"
ان�شغ��ال الع��امل بح��رب ال�سوي���س
لتنفي��ذ ه��ذه املج��زرة الب�شع��ة ،وعن��د
تنفيذها طوق��ت الق��وات الإ�سرائيلية
البل��دة م��ن جه��ات ث�لاث بينم��ا �أبق��ت
اجله��ة ال�شرقية نحو ال�ضف��ة الغربية
مفتوح��ة ،مم��ا يعك���س ع��زم االحتالل
على تهجري �سكانها.

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

أم��را
جي���ش االحت�لال الإ�سرائيل��ي � ً
يق�ض��ي بفر���ض حظ��ر التج��ول عل��ى
الق��رى العربي��ة يف "املثل��ث احلدودي"
ال��ذي ميت��د م��ن �أم الفح��م �شم��اال �إىل
كف��ر قا�س��م جنوبا ،بدءا م��ن اخلام�سة
م�س��اء ي��وم � 29أكتوبر/ت�شري��ن الأول
 1956وحتى ال�ساد�سة من �صباح اليوم
التايل.
وكان الق��رار حازما �إذ �أرفِق بقرار �أمني
يخ�� ّول اجلن��ود �إط�لاق الن��ار وقتل كل
م��ن يتجول بعد �سري��ان احلظر -ولي�س
اعتقال��ه -حت��ى ول��و كان خ��ارج بيت��ه
حلظة �إع�لان منع التج��ول ،لأن قيادة
اجلي���ش كان��ت تق��ول "�إنه��ا ال تري��د
التعامل مع ال�سكان بالعواطف".
ُوزعت ق��وات من جي���ش االحتالل على
الق��رى الفل�سطيني��ة يف املثل��ث (م��ن
بينها كف��ر قا�سم ،وكفر ب��را ،والطرية،
وجلجولية ،والطيبة ،وقلن�سوة) ،وكان
يقودها �آن��ذاك الرائد �شموئيل ملينكي
ال��ذي يتلقى الأوامر مبا�ش��رة من قائد
كتيبة اجلي���ش املوجودة عل��ى احلدود
وهو املقدم ي�سخار �شدمي.
توجه��ت جمموع��ة م��ن اجلن��ود �إىل
بل��دة كف��ر قا�س��م ُ
وق�سم��ت �إىل �أرب��ع
فرق بحيث بقي��ت �إحداها عند املدخل
ُ
ال�ضابط
الغربي للبلدة ،و�أبل��غ قائدُ ها
يه��ودا ز�شن�سك��ي "خمت��ا َر" البل��دة يف
ذلك الوقت وديع �أحمد �صر�صور بقرار
من��ع التج��ول وطلب منه �إب�لاغ ال�سكان
بالتزامه ابتداء من ال�ساعة اخلام�سة.
�أخ�بر �صر�ص��ور ال�ضاب��ط ز�شن�سكي ب�أن
هن��اك � 400شخ���ص يعمل��ون خ��ارج
القري��ة ومل يع��ودوا بع��د ،ف�أعط��اه
وعدً ا ب���أن ه�ؤالء �سيم��رون ب�سالم لدى

عودتهم ولن يتعر�ض لهم �أحد ب�سوء.
لك��ن م�س��اء ذل��ك الي��وم �ش��كّل مرحل��ة
مف�صلي��ة يف تاريخ كفر قا�س��م وال�شعب
الفل�سطيني عامة ،فف��ي متام اخلام�سة
م�س��اء د ّوى �صوت ر�صا���ص كثيف داخل
ف�ص��م �آذان معظ��م �سكانه��ا� ،إثر
البل��دة
ّ
�إط�لاق اجلن��ود الن��ار عل��ى جمموع��ة
من الأه��ايل كان��وا عائدين م��ن حقول
زراعته��م يف امل�س��اء �إىل بلدتهم ،فقتلوا
منه��م � 49شخ�ص��ا و�أ�صاب��وا الع�ش��رات
بجروح بالغة ،بذريعة خرق منع جتول
مل يعلموا ب�إعالنه املفاجئ.
كان م��ن ب�ين قتلى جم��زرة كف��ر قا�سم
م�سن��ون و 23طف�لا ت�تراوح �أعماره��م
ب�ين  8-17عاما ،و 13ام��ر�أة ،ومل يكن
ع��دد �سكان كف��ر قا�سم �آن��ذاك يتجاوز
ألف��ي ن�سم��ة .وق��د �سقط عن��د املدخل
� ْ
الغربي للبلدة وحده  43قتيال.
ارتبط��ت املج��زرة ب�أ�سم��اء ع��دد م��ن
الع�سكري�ين الإ�سرائيلي�ين �أمث��ال
ال�ضابط ي�سخار �شدم��ي الذي ا�ستدعى
�شموئي��ل ملينكي و�أبلغه بق��رار تكليفه
مهم��ة حرا�س��ة احل��دود وفر���ض من��ع
التج��ول يف قرى م��ن بينها كف��ر قا�سم،
ثم �أعطى التعليمات بارتكاب املجزرة.
وق��د حاول��ت احلكوم��ة الإ�سرائيلي��ة
برئا�س��ة ديف��د ب��ن غوري��ون �إخف��اء
حقيق��ة مذبح��ة كف��ر قا�س��م� ،إذ نـُ�ش��ر
�أول خ�بر عنها يف ال�صحف بع��د �أ�سبوع
م��ن وقوعها �أي ي��وم  6نوفمرب/ت�شرين
الث��اين� ،أما تفا�صيله��ا فمنعت احلكومة
و�صوله��ا �إىل ال��ر�أي الع��ام �إىل يوم 17
دي�سمرب/كانون الأول .1956
لكن النائب�ْي�نْ ال�شيوعيينْ توفيق طوبي
وماي��ر فل�نر متكنا م��ن ك�ش��ف مالب�سات

احل��ادث بع��د ت�سللهم��ا �إىل البل��دة
ال�ستق�ص��اء احلقائ��ق ب�ش��كل مبا�شر من
ال�شه��ود وامل�صابني ،و�إعداد وثائق ليتم
طرحه��ا داخ��ل الكني�س��ت الإ�سرائيلي،
و�إر�س��ال وثائ��ق خا�ص��ة بالواقع��ة �إىل
و�سائل الإع�لام وال�سف��ارات الأجنبية
وكافة �أع�ضاء الكني�ست (الربملان).
جهودهم��ا احلكوم��ة �إىل
وا�ضط��رت
ُ
ت�شكيل جلنة لتق�ص��ي احلقائق والبدء
يف �إج��راء حتقي��ق �أ�سفر ع��ن حماكمة
م��ن اعتربته��م احلكوم��ة الإ�سرائيلية
م�س�ؤول�ين مبا�شري��ن ع��ن املج��زرة،
ف�أجري��ت حماكم��ة �صوري��ة له��م ُحكم
فيه��ا عل��ى ال�ضاب��ط �شموئي��ل ملينك��ي
بال�سج��ن  17عام��ا ،وعل��ى جربائي��ل
ده��ان و�شالوم عوفر بال�سجن  15عاما،
وعل��ى اجلن��ود الآخري��ن بال�سجن ملدة
ثماين �سنوات.
�أما قائ��د حر�س احلدود املق��دم �شدمي
ال��ذي �أعط��ى الأوام��ر بالقت��ل -فق��دمتت تربئته من ارتكاب اجلرمية وغُ ّرم
بدفع قر�ش واحد ،وقد قال -يف حديث
ل�صحيف��ة ه�آرت���س الإ�سرائيلي��ة� -إن��ه
نفذ "�أوامر عليا" حني �أمر جنوده بقتل
املدنيني قائال" :اح�صدوهم".
ث��م غُ �ّي�رّ ت الأح��كام ال�ص��ادرة بح��ق
مرتكب��ي اجلرمي��ة ،حي��ث ُخفف��ت بعد
اال�ستئن��اف لت�صب��ح  14عام��ا بح��ق
ملينكي ،وع�ش��رة �أعوام لدهان ،وت�سعة
�أعوام لعوفر.
ث��م ُخف�ضت مرة �أخرى باجت��اه �إلغائها
نهائيا� ،إذ تدخل رئي�س الدولة وخف�ض
الأح��كام �إىل خم�س��ة �أع��وام ل��كل م��ن
ملينك��ي وعوفر وده��ان .و�أطلِ��ق �سراح
�آخرهم مطلع عام .1960
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معلم بغزة يوظف السبورة بشكل إبداعي في تعليم الحروف

غزة -الر�أي
عندم��ا تنته��ي احل�ص��ة الدرا�سي��ة
تتج��ه الأنظار مل�س��ح ال�سب��ورة متهيد ًا
حل�صة ودر���س جديد ،لكن عند انتهاء
ح�صة املعلم حممد الهندي من مدر�سة
حف�ص��ة بن��ت عم��ر الأ�سا�سي��ة للبنني
�شمال غزة فالأمر خمتلف.
ي�تردد الطلب��ة واملعلم��ون يف م�س��ح
ال�سب��ورة لأنه��م �أم��ام �إب��داع حقيقي،
فاملعل��م حمم��د ت��رك خلف��ة �سب��ورة
زاهي��ة جميل��ة تع��ج بالأل��وان
والر�سوم��ات والأ�ش��كال الالفت��ة
واجلاذبة.

حمم��د خري��ج تربي��ة �أ�سا�سي��ة م��ن
جامعة القد���س املفتوحة عام 2017
يع�ش��ق مهن��ة التعلي��م ويعم��ل �ضم��ن
برنامج الأمل ملعاجلة ال�ضعف القرائي
والكتاب��ي ال��ذي تق��وم علي��ه وزارة
الرتبية والتعليم العايل يف مدار�سها.
يق��ول املعل��م حمم��د يف ه��ذا ال�ش���أن:
ال�سب��ورة من �أهم الو�سائ��ل التعليمية،
يج��ب توظيفه��ا بال�ش��كل الأمث��ل يف
جمي��ع احل�ص���ص ،وخا�ص��ة درو���س
تعليم احلروف من خ�لال كتابتها لكي
ي�شاهدها الطلبة وتر�سخ يف �أذهانهم.
و ُيح�ضر املعلم الهندي جيد ًا لكل در�س

قرية بير إماعين أو بير
معين المهجرة قضاء الرملة
تق��ع قري��ة ( ب�ير �إماع�ين �أو
بري مع�ين ) املهج��رة واملدمره
يف �أق�ص��ى ال�ش��رق م��ن ق�ض��اء
الرمل��ة وه��ي �إىل ال�ش��رق مع
انح��راف قلي��ل �إىل اجلن��وب
م��ن مدينة الرمل��ة وعلى بعد
( )14كيلو مرت ًا  ،ون�ش�أت هذه
القري��ة عل��ى �أر���ض متعرجة
�أو متموج��ة يف �أق�صى الطرف
ال�شرق��ي لل�سه��ل ال�ساحل��ي
الأو�س��ط �ضم��ن املنطق��ة
االنتقالية التي متثل االقدام
الغربية لط��رف �سفوح جبال
رام اهلل وكانت طريق فرعية
ت�صلها بالطريق العام الوا�صل
ب�ين الرمل��ة ـ رام اهلل  ،وكان

من خالل دليل املعلم اخلا�ص بالوزارة،
ث��م يق��وم بتج�سي��ده عل��ى ال�سب��ورة
با�ستخدام �آداة التبا�شري  ،مع احلر�ص
عل��ى �إجن��از الر�س��م يف وق��ت ق�ص�ير
ليتمك��ن من �إجن��از احل�ص��ة الدرا�سية
وفق الأهداف املحددة.
وميل��ك املعل��م حمم��د موهب��ة فنية يف
الر�س��م واخل��ط ويوظفه��ا يف العملية
التعليمية ب�شكل كامل ،ويف هذا ال�ش�أن
يق��ول  :توظي��ف االن�س��ان ملوهبت��ه
يف �أي عم��ل ي���ؤدي �إىل حتقي��ق نتائ��ج
مبه��رة لأن��ه يف ه��ذا املوق��ف اجتم��ع
العمل مع االبداع.

مدي��ر مدر�س��ة حف�ص��ة بن��ت عم��ر
الأ�سا�سي��ة للبنني مغن��م عبد الرحمن
يو�ض��ح �أن��ه ح�ض��ر للمعل��م �أك�ثر م��ن
ح�ص��ة ووج��د �أن��ه يوظ��ف ال�سب��ورة
ب�ش��كل الفت وهن��اك ابداعات جميلة
و�سط تفاعل الطلبة الذين ينجذبون
له��ذه الأعم��ال وي�شارك��ون بالق��راءة
والكتاب��ة ،كم��ا وج��د حت�سن�� ًا يف
امل�ستويات القرائية للطلبة.
مدير عام الإ�شراف والت�أهيل الرتبوي
حممود مطر يثمن ن�شاط املعلم حممد
الهندي وهو من �ضمن املعلمني الأكفاء
الذين يعملون يف م�شروع الأمل ملعاجلة

ال�ضع��ف القرائ��ي والكتاب��ي للطلب��ة،
م�ؤك��دا �أن امل�شرفني ومدي��ري املدار�س
ي�شي��دون بنوعي��ة املعلم�ين الذي��ن
يعمل��ون �ضم��ن هذا الربنام��ج  ،فه�ؤالء
املعلمني م��ن اخلريج�ين مت اختيارهم
يف �ض��وء معايري الكف��اءة من بني مئات
اخلريجني.
و�أو�ض��ح مط��ر �أن��ه من امله��م �أن يوظف
املعل��م ما لديه م��ن �إمكاني��ات وقدرات
ومواه��ب وتوظي��ف جمي��ع الأ�سالي��ب
والو�سائ��ل ومنه��ا ال�سب��ورة يف �سبي��ل
االرتق��اء مب�ست��وى اخلدم��ة الت��ي
يقدمها لطالبه .

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

له��ا دروب مع الق��رى املجاورة
ومتو�س��ط �إرتفاعها عن �سطح
البحر ( )275مرت ًا .
الت�سمية
ه��ذا اال�س��م (ب�ير �إماع�ين)
ه��و اال�سم امل��وروث عن الآباء
والأج��داد  ،وه��ذا اللف��ظ
ه��و ال��دارج واملت��داول ب�ين
اجلمي��ع لك��ن م��ا ج��اء يف
الوثائق الفل�سطينية ووثائق
االنتداب والوثائق العثمانية
و�سج�لات املحكم��ة ال�شرعية
ودفات��ر الطاب��و تكت��ب (ب�ير
معني) ويوجد يف القرية مقام
النبي معني وك�أن ا�سم القرية
م�أخوذ من �صاحب هذا املقام .

تقرير

االربعاء  29صفر 1440هـ  07 /نوفمبر 2018م
Wednesday - 07 Novemper 2018

Alray Newspaper

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

07

على وقع التطبيع ..االحتالل يستبيح دماء أطفال غزة
عب��د

غزة-الر�أي-فل�سط�ين
الكرمي
ال تنقط��ع قن��وات االت�ص��ال
املبا�ش��رة والتطبيعي��ة لالحتالل
م��ع العدي��د م��ن ال��دول العربية،
يف �ص��ورة تظه��ر �أف�ض��ح �أ�ش��كال
التطبي��ع م��ع ع��دو ميار���س �أب�شع
�ص��ور القت��ل والإج��رام ،ويلط��خ
يده الق��ذرة بدم��اء �أطف��ال غزة
املحا�صرين.
وا�ستهدف��ت طائ��رة حربي��ة
�إ�سرائيلي��ة م�س��اء �أم���س ،ثالث��ة
�أطف��ال كانوا يلعبون �شرق مدينة
خ��ان يون���س جن��وب قط��اع غزة،
م��ا �أدى �إىل ا�ست�شهاده��م جميع��ا،
والأطف��ال ه��م :الطف��ل خال��د
ب�س��ام حمم��ود �أب��و �سعي��د (14
عاما) ،والطفل عبد احلميد عبد
العزي��ز �أب��و ظاه��ر ( 13عام��ا)،
والطفل حممد �إبراهيم عبد اهلل
ال�سطري ( 13عاما).
ويب��دو �أن الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة
وم��ا يح��دث م��ن جرائ��م يف غ��زة
وال�ضف��ة ،مل تع��د يف مقدم��ة
اهتم��ام ال�شع��وب العربي��ة الت��ي
كان��ت تعت�بر االحت�لال ع��دوا
م�ش�تركا له��ا ،وظه��ر ذل��ك جلي��ا
م��ن خ�لال التح��ول يف اخلطابات
ال�سيا�سي��ة العربي��ة والهرول��ة

نحو التطبي��ع وك�سب ود �إ�سرائيل
حت��ى ل��و كان عل��ى ح�س��اب دم
�أطفالفل�سطني.

استكمال لصفقة
القرن
وي�ؤكد الكات��ب واملحلل ال�سيا�سي،
�إي��اد ج�بر �أن التطبي��ع ال�س��ري
م�ضى علي��ه �سنوات كثرية ،وبع�ض
العوا�ص��م العربي��ة كان��ت تنتظر
هذه اللحظ��ة بفارغ ال�صرب� ،ش�أنها
يف ذل��ك �ش�أن �إ�سرائي��ل التي �سعت
م��رار ًا لتحويل��ه م��ن ال�س��ر اىل
العلن.
ويقول جرب يف حديث لـ"الر�أي":
�إن ه��ذا التحول معناه �أن الق�ضية
الفل�سطيني��ة قد انته��ت وحتولت
م��ن ق�ضي��ة �سيا�سي��ة �إىل م�س�أل��ة
�إن�سانية ،والنظام العربي يتعامل
معن��ا من��ذ �سن��وات عل��ى ه��ذا
الأ�سا���س" ،مو�ضح��ا �أن االحتالل
جزءا مهم�� ًا يف معادلة الأمن
بات
ً
العربي ،وبع���ض الدول اخلليجية
ت��رى يف �إ�سرائي��ل حليف�� ًا مهم�� ًا
ملواجهة ايران.
ويتاب��ع قول��ه ":الأنظم��ة
العربي��ة مل تع��د مهتم��ة مبوقف
�شعوبه��ا م��ن م�س�أل��ة التطبي��ع
لأنه��ا جنح��ت يف التخل���ص من��كل

مظاه��ر الثورة،و�أ�صب��ح احلدي��ث
ع��ن حق��وق ال��ر�أي واملعار�ضة من
املحرمات،خ�صو�ص�� ًا �أن الإع�لام
الع��رب ي�ساه��م ب�ش��كل كب�ير يف
ت�شوي��ه الث��ورات ،وه��ذا م��ا جعل
الأنظمة ال تلتفت ملواقف �شعوبها
يف م�س�ألة التطبيع".
"�إننا يف املرحلة قبل الأخرية يف
�صفق��ة الق��رن ال�صفق��ة الت��ي مل
ُيعل��ن ع��ن تفا�صيلها ،لكنه��ا عملي ًا
ُطبقت بنقل ال�سف��ارة ،والتخل�ص
من ملف الالجئ�ين وف�صل ال�ضفة
الغربي��ة ع��ن قطاع غ��زة ،متهيد ًا
للخط��وة الأخ�يرة "دويلة"فيم��ا
تبقى من ال�ضفة الغربية و�أخرى
يف غزة" ،يقول جرب.
ويلف��ت �إىل �أن هن��اك لق��اءات
�أمني��ة وحديث عن حتالف عربي
�أمريك��ي� ،إ�سرائي��ل �ستكون جزءا
مهما فيه ،وجرت لقاءات مبا�شرة
ويج��رى الرتتي��ب ل��ه ،وميك��ن �أن
يتم الإعالن ب�شكل ر�سمي و�صريح
يف املرحل��ة املقبل��ة ،وه��ي خطوة
متقدمة يف �صفقة القرن ،مو�ضحا
�أن هذه اخلطوة قد ت�سبقها حلول
�إن�سانية للق�ضية الفل�سطينية.

تطبيع وسفك دماء
م��ن جهته يق��ول الكات��ب واملحلل

ال�سيا�س��ي �إي��اد الق��را ":ال ينك��ر
�أح��د ف�ض��ل تل��ك ال��دول جت��اه
الق�ضية الفل�سطينية ،لكن العودة
مل�س�يرة التطبي��ع م��ن جدي��د بعد
توقفها �سنوات طويلة� ،أمر يدعو
للريبة واخل�شية� ،أن تكون مل�سرية
الت�سوية م��ع االحتالل ،و�ضمن ما
تع��رف ب�صفقة الق��رن وا�ستغالل
نتنياه��و لذل��ك للت�سل��ل خل��ف
�صف��وف الأ�شقاء ،وال��ذي ي�ستغله
نتنياه��و �ضد ال�شع��ب الفل�سطيني
بقول��ه �إنك��م معزول��ون بينم��ا هو
ي�سافر �إىل العوا�صم العربية".
وي�ؤكد القرا �أن التطبيع هو امللف
الأ�س��ود ال��ذي ال ميك��ن القب��ول
به ،وخا�ص��ة �أن ال�شعوب العربية
ترف�ض��ه وال تتعاطى معه ،وتعزل
االحت�لال يف ذلك ،ع�بر مقاطعة
جمي��ع الأن�شط��ة الت��ي تقيمه��ا
بع���ض ال��دول الت��ي ترتب��ط معه
بعالق��ات دبلوما�سي��ة ،ويف ح�ين
يقاطعه تلقائ ًيا الغالبية العظمى
من اجلمهور العربي والإ�سالمي يف
كل املحاف��ل الريا�ضي��ة والعلمية
والفني��ة ،وين�سح��ب العدي��د م��ن
املت�سابقني من م�سابقات دولية.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف���إن اال�ستقب��ال
الر�سم��ي العرب��ي ل��ن يغ�ير م��ن
حقيق��ة االحت�لال الدموي الذي

ي�سف��ك الدم��اء ويقت��ل الأبرياء،
ويت�آم��ر عل��ى ال��دول العربي��ة،
ويخرتقه��ا وي�سع��ى لتخريبه��ا
وين�شر الفتن��ة ويغذيها ،ويعتا�ش
عل��ى الدم��اء ويدن���س املقد�س��ات
الإ�سالمي��ة وامل�سيحي��ة ،ويوا�صل
تهج�ير الفل�سطينيني م��ن �أر�ضهم،
ويغت�صب فل�سطني.
وت�شه��د دول��ة الإم��ارات م�شاركة
علني��ة لوف��د ريا�ض��ي �إ�سرائيل��ي
يف بطول��ة اجل��ودو الدولي��ة،
كم��ا ت�ست�ضي��ف دولة قط��ر وفدً ا
ريا�ض ًي��ا �إ�سرائيل ًي��ا م�ش��ار ًكا يف
بطول��ة اجلمب��از الدولي��ة ،بينما
ا�ستقبل��ت �سلطن��ة عم��ان رئي���س
وزراء االحت�لال بنيامني نتنياهو
وزوجته يف زيارة ر�سمية ،يف �أ�سو�أ
�أ�ش��كال التطبي��ع م��ع االحت�لال
عدة دول خليجية.
التي ت�شهدها ّ
ويف ح��دث غري م�سب��وق ،مت عزف
الن�شي��د الإ�سرائيل��ي يف �أبو ظبي
للم��رة الأوىل بع��د �أن �أح��رز
�أح��د الريا�ضي�ين الإ�سرائيلي�ين
امليدالي��ة الذهبي��ة يف بطول��ة
عاملي��ة للج��ودو ،وب��ث تلفزي��ون
االحت�لال م�شاه��د تظه��ر وزيرة
الثقاف��ة والريا�ضة مريي ريغيف،
التي ح�ضرت امل�سابقة ،وهي تبكي
�أثناء �أداء ن�شيد بلدها.
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اإلعالم ترصــــد أكثر من  82انتهـــ
غزة  -الر�أي
يتوا�ص��ل م�سل�س��ل االنته��اكات
الإ�سرائيلي��ة بح��ق ال�صحفي�ين
الأرا�ض��ي
يف
الفل�سطيني�ين
الفل�سطيني��ة ،رغم املطالب��ات املتكررة
واملنا�ش��دات احلقوقي��ة والإعالمي��ة
لل�ضغط على �سلط��ات االحتالل لوقف
تل��ك االنته��اكات فف��ي �شه��ر �أكتوبر/
ت�شري��ن �أول املن�ص��رم وح��ده ،ر�ص��دت
وح��دة الر�ص��د واملتابع��ة يف وزارة
الإعالم  -املكت��ب الإعالمي احلكومي-
بغزة خالل تقريرها ال�شهري �أكرث من
 82انتهاك ًا بحق ال�صحفيني.

انتهاكات االحتالل
ووف��ق التقري��ر ،بل��غ ع��دد انته��اكات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ( )74انته��اك ًا
بع��د �أن اعتقل��ت ق��وات االحتالل()3
�صحفيني هم �أجمد عرفة ،ووليد خالد،
واملت��درب الإعالم��ي حمم��د حمامرة،
كما مددت اعتقال ( )2بحق ال�صحفي
اجمد عرف��ة ،وثبت االحتالل اعتقال
( )1لل�صحف��ي �أ�سام��ة �شاه�ين مل��دة 4
�أ�شهر ،وحكمت بال�سجن عدد( )1على
النا�ش��ط املقد�س��ي �أم�ير الدب�س ب�سبب
ن�شاط��ه على الفي�س ب��وك ،فيما اجلت
حكم( )1بحق الكاتبة ملى خاطر.
ويف �ش���أن ا�ستهداف االحتالل للطواقم
ال�صحفي��ة والإعالمي�ين بل��غ ع��دد
اال�ستهداف��ات واال�صاب��ات يف قط��اع
غزة� ،أكرث من ( )40ا�ستهداف و�إ�صابة
متنوع��ة بالر�صا���ص احل��ي واملطاط��ي
وقناب��ل الغاز واالختن��اق ،من بينهم 5
�صحفيات ،فيما بل��غ عدد الإ�صابات يف
ال�ضف��ة املحتل��ة ( )3ح��االت ،تخلله��ا
حتطيم معدات وكامريات عدد(.)1
فيم��ا اقتح��م وداهم جن��ود االحتالل
من��زل ( )2م��ن ال�صحفي�ين والعب��ث
مبحتوي��ات املن��زل وم�ص��ادرة بع���ض
املقتنيات والأموال عدد(.)1
كم��ا �سجل��ت التقرير( )5ح��االت منع
من التغطية وحالة( )1منع من ال�سفر
بح��ق ال�صحافي��ة دع��اء زع��رب والتي
�سم��ح لها االحت�لال فيما بع��د بال�سفر
بعد �ضغوطات عليه.
يف حني ا�ستهدف االحتالل ال�صحفيني
املعتقلني داخ��ل �سجون االحتالل التي
بلغت عدد( )7م��ن االنتهاكات بحقهم
وفر�ض غرامة مالي��ة عدد( ،)2حيث
فر�ض االحت�لال عقوبة عل��ى الكاتب
ولي��د دق��ة بالع��زل ومن��ع اهل��ه م��ن
زيارته وفر�ض غرامة مالية عليه ،كما
فر�ضت احلب�س املن��زيل على ال�صحفي
�أجمد عرفة ومنعته من دخول ال�ضفة
الغربية وفر�ض غرامة مالية عليه .
وب�ش���أن حمارب��ة الإع�لام اجلدي��د

واملحت��وى الفل�سطين��ي وبالت�آم��ر م��ع
االحت�لال ،حذف��ت وحظ��رت �إدارة
الفي���س ب��وك واليوتي��وب ع��دد()4
�صفحات وح�سابات ومواقع �إعالمية.
انتهاكات ال�سلطة
ويف جانب اعتداءات الأجهزة الأمنية
الفل�سطيني��ة يف ال�ضفة املحتلة� ،سجل
التقري��ر ع��دد ( )8م��ن االنته��اكات
بحق ال�صحفيني ،حيث اعتقلت �أجهزة
االمن الوقائ��ي يف ال�ضفة املحتلة عدد
( 2م��ن ال�صحفيني هم��ا حممد عو�ض،
وعام��ر �أبو عرف��ة وال��ذي مت االفراج
عنه فيما بعد.
فيما ار�سل��ت �أجهزة الأمنية يف ال�ضفة
الغربي��ة ام��ر ا�ستدعاء لع��دد( )6من
ال�صحفي�ين وه��م م�صعب �ش��او ،وعامر
�أبو عرف��ة ،وايهاب اجلري��ري ،وفادي
العاروري ،وال�صحافي��ة جيهان عو�ض،
حممد �شكري عو�ض.

تفاصيل االنتهاكات التي
رصدها المكتب اإلعالمي
الحكومي خالل تقريرها
لشهر تشرين أول/أكتوبر
2018
 :1-10-2018ا�سته��داف ال�صحف��ي
ي��زن ح��داد م�ص��ور قن��اة القد���س
التعليمي��ة بر�ضو���ض برقبت��ه و�صدره
واالغم��اء بع��د االعت��داء علي��ه م��ن
قب��ل ق��وات االحت�لال بال�ض��رب
مبرتا���س حدي��د ،ور�ش��ه بغ��از الفلفل،
�أثن��اء تغطيته املواجهات التي اندلعت
ب�ين ال�شرط��ة و�شب��ان فل�سطيني�ين يف
باب العامود يف القد�س.
 :1-10-2018ا�سته��داف امل�ص��ور
ال�صحف��ي ل��دى “�شبك��ة راي��ة
الإعالمي��ة” �ش��ادي ح��امت26 ،
عام�� ًا ،بعي��ار مع��دين يف الق��دم خ�لال
املواجه��ات املندلع��ة عن��د املدخ��ل
ال�شمايل ملدينة البرية.
 :3-10-2018ا�سته��داف ،م�ص�� ّور
وكال��ة الأنب��اء ال�صيني��ة "�شينخ��وا"
حممد دهم��ان بقنبلة غ��از �أ�صابته يف
فخذه� ،أثن��اء تغطيته م�سريات العودة
يف بي��ت حان��ون� /إي��رز �شم��ال قط��اع
غزة.
 :3-10-2018منع��ت ال�شرط��ة
الإ�سرائيلي��ة ،فعالي��ة ثقافي��ة يف
القد���س تنظمه��ا م�ؤ�س�س��ة "ملتق��ى
املثقف�ين املقد�س��ي" ،بحج��ة "�أن
الفعالي��ة مم ّول��ة م��ن ال�سلط��ة
الفل�سطيني��ة" ،كم��ا ا�ستدع��ت رئي���س
امل�ؤ�س�س��ة الكات��ب ط�لال �أب��و عفيف��ة
للتحقيق.
 :3-10-2018اعتقل��ت ق��وات

االحت�لال ال�صحف��ي والكات��ب ولي��د
خال��د ح��رب ،بع��د مداهم��ة واقتحام
منزل��ه يف بل��دة ا�س��كاكا ق��رب �سلفيت
و�أج��روا �أعم��ال تفتي���ش وعب��ث
مبحتويات��ه ،علم��ا �أن��ه �أ�س�ير حم��رر
�أم�ضى عدة �أعوام يف �سجون االحتالل
وكان مديرا ملكتب �صحيفة فل�سطني يف
ال�ضفة.
 :5-10-2018ا�سته��داف ت�سع��ة
�صحفي�ين خ�لال "جمع��ة الثب��ات
وال�صم��ود" بر�صا���ص االحتالل خالل
تغطيتهم م�سرية العودة وهم:
ا�ستهداف ال�صحفية دعاء زعرب بعيار
ن��اري يف الق��دم بر�صا���ص االحت�لال
�شرق خزاغة.
ا�ستهداف امل�صور حمم��د حازم امل�صري
بقنبلة غاز �شرق جباليا �شمال القطاع
.
ا�سته��داف امل�ص��ور ال�صحف��ي مو�س��ى
علي��ان ،و�أ�سام��ة الكحل��وت ،وال�صحفي
امل�صور عب��د الرحمن الكحل��وت بالغاز
واالختن��اق ،وال�صحف��ي امل�صور حممد
القي�س��ي و�صابت��ه ب�شظي��ة يف قدم��ه،
وامل�صور ال�صحفي حممد الزعنون.
ا�سته��داف ال�صحف��ي حمم��د ح��ازم
امل�ص��ري بقنبل��ة غ��از يف الر�أ���س �شرق
جباليا �شمال #غزة

ا�سته��داف مرا�س��ل وكال��ة فل�سط�ين
احل��دث الزمي��ل ال�صحف��ي حمم��د
اال�س��ود بر�صا�ص��ة يف الق��دم يف موق��ع
ابو �صفية �شمال غزة االن
 :7-10-2018حمكم��ة االحت�لال
الع�سكري��ة تثب��ت ق��رار االعتق��ال
الإداري ال��ذي �ص��در للم��رة الثاني��ة
على التوايل بح��ق النا�شط وال�صحفي
�أ�سام��ة ح�سني �شاه�ين ( 35عاما) ،من
بل��ده دورا باخلليل ،وذلك ملدة � 4أ�شهر
.
 :7-10-2018قوات االحتالل متنع
الطواق��م ال�صحفية م��ن االقرتاب من
بيت منف��ذ عملي��ة ب��ركان يف �ضاحية
�شويك��ة وتق��وم باط�لاق االع�يرة
املطاطي��ة والغ��از امل�سي��ل للدم��وع
باجتاه ال�سكان واملارة.
 :7-10-2018فر�ض��ت �إدارة �سج��ن
جلب��وع الإ�سرائيل��ي� ،سل�سل��ة م��ن
العقوب��ات التع�سفي��ة بح��ق الكات��ب
الأ�س�ير ولي��د منر دق��ة ،بع��د �إ�صداره
كت��اب "حكاي��ة �س��ر الزي��ت" ،ت�ض ّمنت
الغرامة املالية والعزل ومنع الزيارات،
�إ�ضافة �إىل ا�ستدعاء �شقيقه وال�ضغط
عل��ى �أف��راد عائلت��ه ملنعه��م م��ن �إقامة
ن��دوة للكت��اب .يذك��ر �أن الأ�س�ير وليد
منر دقه من فل�سطينيي الداخل,

موالي��د باق��ة الغربي��ة ع��ام  ،61مت
اعتقال��ه عام  86بتهم��ة خطف وقتل
جندي �إ�سرائيل��ي وحماكمته بال�سجن
امل�ؤبد.
 :8-10-2018ا�سته��داف ال�صحف��ي
جمد من�ير �أحم��د حويح��ي29 ،عام ًا،
م��ن �س��كان بي��ت حان��ون ،وه��و م�ص��ور
�صحف��ي ل�صحيف��ة احل��دث ،و�أ�صي��ب
بقنبلة غاز يف الكوع الأمين.
� :10-10-2018إدارة موق��ع
اليوتي��وب حت��ذف قن��اة �شبك��ة ٤٨
الإخبارية.
� :-10-2018.10إدارة موق��ع
الفي�سب��وك ت�ستم��ر يف حملته��ا �ض��د
املحت��وى الفل�سطين��ي وحتظ��ر م�شريف
و�صفحة �شبكة حديث اليوم.
 :10-10-2018حمكم��ة االحتالل
ت�ص��در حكم�� ًا بال�سج��ن � ١٠أ�شه��ر
عل��ى الأ�س�ير املقد�س��ي النا�ش��ط �أم�ير
خ�ض��ر الدب�س على خلفي��ة من�شوراته
بالفي�سب��وك يعم��ل لدى مرك��ز الطفل
الفل�سطيني يف �شعفاط.
 :11-10-2018حمكم��ة عوف��ر
الع�سكري��ة ت�ؤج��ل حماكم��ة الأ�س�يرة
الكاتب��ة مل��ى خاطر(42عام�� ًا) م��ن
مدين��ة اخلليل ،حتى الثال��ث ع�شر من
ال�شهر القادم .
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ً
ــــــاكا بحق الصحفيين خالل أكتوبر

:12-10-2018ا�سته��داف امل�ص ّور يف
"�شبك��ة �شرق" الإخباري��ة حممد �أبو
دق��ة بر�صا�صة ح ّي��ة يف قدميه� ،أثناء
تغطيت��ه م�س�يرات الع��ودة يف منطق��ة
ملكة �شرق مدينة غزة.
 :12-10-2018ا�سته��داف امل�ص��ور
ال�صحف��ي التلفزي��وين يف �شرك��ة
"زي��ن" للإنتاج الإعالمي بالل ال�صباغ
بطل��ق ن��اري يف الق��دم خ�لال تغطيته
للمواجهات �شرق غزة.
ا�سته��داف ال�صحف��ي يو�س��ف ا�صلي��ح
ب�شظية يف القدم
ا�سته��داف امل�ص��ور ال�صحف��ي ب��در
النجادي بطلق ناري يف قدمه
ا�سته��داف امل�ص��ور ال�صحف��ي يا�س��ر
الطويل طلق ناري بالقدم
ا�سته��داف ال�صحف��ي حمم��د ماجد ابو
دقة بالقدمني وهو يعمل ل�صالح �شبكة
�شرق االخبارية ثن��اء تغطية احداث
خزاعة
ا�سته��داف النا�ش��ط وامل�ص��ور احم��د
ر�ض��وان بر�صا���ص االحت�لال يف القدم
�أثن��اء تغطيته �أح��داث خزاعه بخان
يون�س
ا�ستهداف ال�صحفي يحيى �أبو عنزة يف
خزاع��ة �شرق خان يون���س ،وا�ستهداف
ال�صحفي حممود بدر.

:12-10-2018ا�سته��داف امل�ص��ور
ال�صحفي �أحم��د العامودي ،ب�شظية يف
قدم��ه اليمنى ،ويعمل م�صور ًا يف �شبكة
�أخبار فل�سطني العاجلة.
 12-10-2018ا�سته��داف �صافين��از
بك��ر حمم��ود الل��وح 29 ،عام�� ًا ،م��ن
�س��كان ح��ي ال�شي��خ ر�ض��وان يف مدين��ة
غ��زة ،وه��ي مرا�سل��ة وم�ص��ورة �شبك��ة
(�أم��د) الإعالمي��ة ،و�أ�صيب��ت بقنبل��ة
غاز بالر�أ�س.
� :13-10-2018إدارة موقع يوتيوب
حت��ذف قن��اة ال�صحف��ي ح�س��ن ا�صليح
للم��رة الرابع��ة بع��د ان و�ص��ل ن�سب��ة
امل�شاهدات ن�صف مليون م�شاهدة .
� :13-10-2018إدارة موق��ع
الفي�سب��وك يح��ذف �صفح��ة وكال��ة
ال�صحاف��ة الفل�سطيني��ة "�صفا" للمرة
الثالثة خالل العام.
 :13-10-2018ا�سته��داف طاق��م
قن��اة الأق�صى �شرق رف��ح ب�شكل مبا�شر
م��ا �أدى اىل حتطي��م وتك�س�ير الكامريا
بعد وقوعها على الأر�ض.
 :15-10-2018ا�ستهدف��ت الق��وات
الإ�سرائيلي��ة ،م�ص��ور وكال��ة "فران���س
بر���س" ( )AFPجعف��ر ا�شتي��ة
بقنبلة بالر�أ���س ،وت�س ّببت له بك�سر يف
اجلمجم��ة� ،أثناء تغطيته منع اجلنود

اللب جنوب
طالب مدر�س��ة ال�ساوية  -نّ
مدين��ة نابل���س م��ن الدخ��ول �إليه��ا مع
�أهاليهم بعد قرار �إغالقها.
 :15-10-2018ا�سته��داف م�ص��ور
�صحفي خالد �صالح ،بر�صا�صة بالقدم
ج��راء اعت��داء ق��وات االحت�لال على
امل�شارك�ين يف م�س�يرة الع��ودة وك�س��ر
احل�صار قرب زيكيم �شمال قطاع غزة
 :15-10-2018ا�سته��داف ،امل�ص��ور
احل��ر ثائ��ر �أب��و ريا���ش
ال�صح��ايف
ّ
بر�صا�ص��ة متفج��رة �أ�صابت��ه يف ك��ف
ي��ده اليمن��ى� ،أثناء تغطيت��ه لأحداث
م�س�يرة الع��ودة البحري��ة بالق��رب من
مع�سكر زيكي��م الإ�سرائيل��ي غرب بيت
الهيا �شمال قطاع غزة
ا�سته��داف
:15-10-2018
ال�صحافي��ة �صافين��از الل��وح ،بقنبل��ة
غ��از بالكاحل الأمي��ن. ،وه��ي مرا�سلة
وم�صورة �شبكة (�أمد) الإعالمية.
 :17-10-2018اعتقل��ت ق��وات
االحت�لال ،امل�ص��ور ال�صحف��ي �أجم��د
عرف��ة بعد دهم واقتح��ام منزله بحي
را�س العام��ود مبدينة القد�س ،وفت�شت
املن��زل وعبث��ت مبحتويات��ه وغادرت��ه
قبل �أن ت�صادر بع�ض مقتنياته وتعتقل
�أبو عرفة.
 :18-10-2018حمكم��ة االحتالل
مت��دد اعتق��ال ال�صحفي �أجم��د عرفة
من القد���س املحتلة ،حتى البوم التايل
يف مركز حتقيق "امل�سكوبية".
 :19-10-2018ا�سته��داف م��ن قبل
ق��وات االحت�لال لثم��ان �صحافي�ين
وم�ص ّوري��ن الذي��ن يرت��دون دروع�� ًا
ويبع��دون ع��ن نقط��ة التما���س م��ع
اجلنود حوايل  50مرتاً.
 ا�ستهداف ال�صحافية امل�صورة مادلنيع�ص��ام الأقرع بالق��دم بالربيج �شرقي
املحافظة الو�سطى
م�سل��م
 ا�سته��داف ال�صحف��ي حمم��ود ّم�ص��ور فل�سط�ين احل��دث ،بطل��ق ن��اري
بالق��دم بالربي��ج �شرق��ي املحافظ��ة
الو�سطى
 ا�سته��داف ال�صحف��ي �أحم��د ولي��داحللب��ي مرا�س��ل وكال��ة كنع��ان
االخباري��ة بر�صا���ص مط��اط بالي��د
بالق��رب من ملك��ة �شرق��ي مدينة غزة
�أثن��اء تغطيت��ه م�سريات الع��ودة �شرق
قطاع غزة.
 ا�سته��داف ال�صحف��ي ح�س�ين كر�سوعمرا�س��ل وم�ص�� ّور �شبك��ة "احلري��ة
االخباري��ة" بطل��ق مط��اط يف قدم��ه
ورقبته �شرق غزة .
 ا�سته��داف ال�صحف��ي ح�س�ين عب��داجل��واد جرب��وع بعي��ار مع��دين مطاط
بالرقب��ة؛ وه��و يعم��ل يف “جلوب��ل
ميديا.
 -ا�ستهداف حمم��د الثالثيني ،ب�شظية

يف الر�أ���س وه��و يعم��ل لوكال��ة الأنباء
الأملانية.
 ا�سته��داف ال�صحف��ي يحي��ى حل���سمرا�س��ل وكالة فل�سطني الي��وم ،بقنبلة
غ��از يف الوج��ه �أ�صابت��ه �شظاياه��ا يف
عينيه� ،إ�ضاف��ة �إىل ت�سببها بجروح يف
ذراعه اليمنى وحروق يف �صدره� ،أثناء
تغطيت��ه لفعالي��ات م�س�يرة الع��ودة يف
اجلمعة الثالثني جمعة ".
 -ا�سته��داف ال�صحف��ي ف��ادي ثاب��تم�ص��ور ح��ر ،بطل��ق ن��اري بالقدم�ين
بالربيج �شرق املحافظة الو�سطى .
 :19-10-2018م��ددت �سلط��ات
االحت�لال اعتق��ال املُ�ص��ور ال�صحف��ي
املقد�س��ي �أجم��د عرف��ة للم��رة الثانية
لليوم الت��ايل ،وكانت ق��وات االحتالل
داهمت منزل الزمي��ل ال�صحفي عرفة
بح��ي را���س العام��ود ببل��دة �سل��وان
جن��وب امل�سجد الأق�ص��ى ،و�أجرت فيه
تفتي�شات ا�ستفزازي��ة واعتقلت عرفة
و�صادرت بع�ض مقتنياته.
 :19-10-2018منع��ت ق��وات
االحتالل و�ص��ول ال�صحفيني وطواقم
االعالم اىل منطقة اخلان الأحمر.
� :21-10-2018أفرج��ت �سلط��ات
االحت�لال ،ع��ن امل�ص��ور ال�صحف��ي
املقد�س��ي �أجم��د عرف��ة ب�ش��روط
مقي��دة ،وت�ضمن��ت �ش��روط االحت�لال
من��ع دخ��ول عرف��ة ال�ضف��ة الغربي��ة
مل��دة �أ�سبوعني واحلب���س املنزيل ملدة 4
�أيام وكفالة نقدية قيمتها الف �شيقل.
 :22-10-2018ق��وات االحت�لال
منع��ت جمموع��ة م��ن ال�صحفي�ين
االوروبي�ين املعروفني من دخول قرية
اخل��ان الأحمر ،واقتادتهم اىل مدينة
القد�س املحتلة بع��د ان ق�صدوا دخول
القرية قادمني من مدينة �أريحا.
ا�سته��داف
:22-10-2018
ال�صحافي��ة �صافين��از بك��ر الل��وح
بقنبل��ة غاز يف ر�أ�سه��ا من اخللف خالل
تغطيته��ا م�س�يرات الع��ودة على حدود
�شرق غزة.
 :23-10-2018اعتقل��ت ق��وات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ال�صحف��ي
املت��درب حمم��د م�شه��ور حمام��رة،
 20عام�� ًا ،م��ن �س��كان بل��دة حو�س��ان،
غ��رب مدين��ة بيت حل��م ،وذل��ك �أثناء
التقاطه �صور ًا للمواطنني �أمام الإدارة
املدنية للح�صول على ت�صاريح عمل.
 :25-10-2018االحت�لال مين��ع
ال�صحافي��ة دع��اء فري��د زع��رب م��ن
ال�سف��ر للع�لاج بعدم��ا مت انه��اء كاف��ة
االج��راءات اخلا�ص��ة بالتحويل��ة
الطبية والت��ي ا�صيبت قب��ل ا�سبوعني
خ�لال تغطيته��ا ال�صحفي��ة مل�س�يرات
العودة وك�سر احل�صار.
 :25-10-2018ا�ستهداف ال�صحفي

�أن���س روح��ي الغ��ول 21 ،عام�� ًا� ،أثناء
تغطيت��ه فعالي��ات م�س�يرة الع��ودة
املقام��ة �ش��رق بل��دة ال�شوك��ة� ،ش��رق
حمافظة رفح ،جنوب القطاع.
ا�سته��داف
:26-10-2018
مرا�س��ل "قن��اة الي��وم" الإلكرتوني��ة
الفل�سطيني��ة مع�ين ال�ض ّب��ة بر�صا�صةٍ
مطاطي��ة �أ�صابت��ه يف قدم��ه اليمن��ى،
�أثن��اء تغطيته لأحداث م�سرية العودة
يف منطقة ملكة �شرق مدينة غزة.
 :26-10-2018ا�ستهداف ال�صحفي
حمم��د �شريت��ح بر�صا���ص االحت�لال
يف الفخ��ذ خ�لال مواجه��ات املزرع��ة
الغربية �شمال غرب رام اهلل.
 :27-10-2018ا�ستهداف ال�صحفي
"ب�لال نوف��ل" م�ص��ور �شبك��ة �س��راج
الإعالمية ..خ�لال تغطيته لالحداث
يف موقع امل�سرية يف "ملكة"
 :29-10-2018ا�سته��داف مرا�سل��ة
قن��اة "الغ��د" الف�ضائية نيف�ين ا�سليم
بقناب��ل الغ��از امل�سي��ل للدم��وع ،ما ادى
�إىل �إ�صابته��ا باختن��اق �شدي��د� ،أثن��اء
تغطيته��ا لأح��داث م�س�يرة الع��ودة
البحري��ة بالق��رب م��ن مع�سك��ر زيكيم
الإ�سرائيل��ي غ��رب بي��ت الهي��ا �شم��ال
قطاع غزة.
 :30-10-2018ا�سته��داف طاق��م
عم��ل "فل�سط�ين الآن" بالغ��از خ�لال
تغطيته امل�سري البحري �شمال غزة.
تفا�صيل انته��اكات ال�سلطة خالل �شهر
ت�شرين �أول /اكتوبر2018
 :2-10-2018ا�ستدع��ى جه��از
املخاب��رات الفل�سطين��ي يف مدين��ة
اخللي��ل ،مرا�س��ل موق��ع "احل��دث"
الإخب��اري ال�صح��ايف م�صع��ب �ش��اور،
والتحقيق مع��ه ملدة �أرب��ع �ساعات ،عن
عمله ال�صحايف وحياته ال�شخ�صية
 :9-10-2018اعتق��ال جه��از االمن
الوقائ��ي ال�صحف��ي عام��ر �أب��و عرف��ة
مرا�س��ل وكال��ة �شهاب ،بع��د ا�ستدعائه
للمقابل��ة ومن ثم تفرج عن��ه يف اليوم
التايل.
 :9-10-2018ا�ستدعى جهاز الأمن
الوقائ��ي الفل�سطين��ي ،ك ً
ال م��ن مدي��ر
�إذاع��ة "� 24إف �إم" �إيه��اب اجلريري،
احل��ر ف��ادي
وال�صح��ايف وامل�ص�� ّور
ّ
الع��اروري ،وال�صحفي��ة جيه��ان عو�ض
ع�بر ات�ص��ال هاتف��ي طالبه��ا خالل��ه
باحل�ض��ور عل��ى خلفية احل��راك الذي
ح�ص��ل يف مدين��ة رام اهلل �ض��د قانون
ال�ضمان االجتماعي
 :30-10-2018اعتق��ل جهاز الأمن
الوقائ��ي الليل��ة املا�ضي��ة ،ال�صحف��ي
حمم��د �شك��ري عو���ض (31عا ًما) بعد
ا�ستدعائ��ه للمقابل��ة يف �أح��د مقراته
مبدين��ة رام اهلل و�س��ط ال�ضف��ة
الغربية املحتلة.
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االنتهاء من خطط الطوارئ الستقبال فصل الشتاء بغزة

طواقم الدفاع المدني والبلديات خلية نحل
في ظروف استثنائية
غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
تتعدد امل�ش��كالت املعي�شية واحلياتية لدى
املواطن�ين يف غ��زة وال تنته��ي ،فانقط��اع
التيار الكهربائي وال�سوالر والبنزين وغاز
الطه��ي وامل��واد الأ�سا�سي��ة الأخ��رى تبقى
هاج�س ًا ي���ؤرق م�ضاجع املواطنني بالتزامن
مع ا�ستمرار احل�صار الظامل على غزة منذ
ما يزيد عن � 6سنوات متوا�صلة.
وم��ع بداي��ة كل ف�ص��ل �شت��اء م��ن كل عام،
تبد�أ معاناة املواطن�ين يف القطاع بازدياد،
فبع�ض املواطنني ي�شريون �إىل وجود �ضعف
يف �صيان��ة البنية التحتي��ة الأ�سا�سية من
"ع ّب��ارات" و"جم��اري" ال�ص��رف ال�صحي،
و�ض��رورة �إع��ادة هيكلة الط��رق وال�شوارع
الرئي�سية والفرعية.
فب��د ًال م��ن �أن يك��ون ف�ص��ل ال�شت��اء مو�سم
خ�ير وعط��اء ،يتحول �إىل مو�س��م ملواجهة
م�ش��اكل ومعان��اة الفي�ضان��ات وي�شكل عبئا
على املواطنني يف قطاع غزة.
بدوره��ا؛ �أعلن��ت مديري��ة الدف��اع املدين،
ع��ن االنته��اء م��ن اال�ستع��دادات الالزم��ة
ال�ستقب��ال ه��ذا الف�ص��ل ،يف �سبي��ل �ضمان
ا�ستمرار عم��ل طواقمه��ا امليدانية لتوفري
احلماية الالزمة للمواطنني وممتلكاتهم.
ويف هذا ال�سياق؛ �أكد املقدم رائد الده�شان
مدير �إدارة العمليات املركزية يف املديرية
خ�لال حدي��ث "ملوق��ع الداخلي��ة"� ،أن
طواقم الدفاع امل��دين على جهوزية كاملة
وفق الإمكانيات املتاحة لديه ،للتعامل مع
�أي ت�أث�يرات �أو �أح��داث طارئة ،قد تنجم
خالل ه��ذا الف�صل م��ع ق��دوم املنخف�ضات
اجلوية.
وق��ال املق��دم الده�ش��ان �إن "الدفاع املدين
يعم��ل �ضم��ن اخلط��ة املركزي��ة لل��وزارة،
ُ
حي��ث مت اتخ��اذ ع��دد م��ن اخلط��وات

العملي��ة يف هذا ال�ش�أن ،ومنها �أعداد خطة
طوارئ م�سبق��ة فيما يخ�ص عمله يف ف�صل
ال�شت��اء"؛ مبي ًن��ا �أن الدفاع امل��دين اجتمع
م��ع بلدي��ات القطاع ،و�ش��كّل غرفة طوارئ
م�شرتكة معها مل�ساندة املواطنني.
ويف �إط��ار اال�ستع��دادات؛ �أو�ض��ح املق��دم
الده�ش��ان �أن جه��از الدف��اع امل��دين �أجرى
عملي��ات تفق��د للمركب��ات امليداني��ة،
وم�ضخ��ات املي��اه للت�أك��د م��ن جهوزيته��ا،
كما عق��د العديد م��ن ال��دورات الت�أهيلية
والتن�شيطي��ة لطواقم��ه امليداني��ة،
بالإ�ضاف��ة �إىل حتدي��د الأماك��ن املحتمل
تعر�ضها لتجمع املياه وح�صرها.
و�أك��د �أن جه��از الدف��اع امل��دين جاه��ز
ال�ستقب��ال ف�صل ال�شت��اء ،وف��ق �إمكانياته
املتاح��ة ،بجه��ود طواقم��ه امليداني��ة،
داع ًي��ا املواطنني يف ح��ال طلب اال�ستغاثة
االت�ص��ال بالرق��م املج��اين للدف��اع املدين
"� ،"102أو الرقم الوطني املجاين ""109
اخلا�ص بالعمليات املركزية.
و�أ�ش��ار مدي��ر �إدارة العملي��ات يف الدف��اع
امل��دين� ،إىل �أن الطواق��م امليداني��ة لديها
خ�برة كافي��ة للتعام��ل م��ع املنخف�ض��ات
اجلوي��ة وت�أثرياته��ا ،وذل��ك م��ن خ�لال
عمله��م يف احل��وادث امل�شابه��ة خ�لال
ال�سن��وات املا�ضي��ة .وج ّه��ز جه��از الدف��اع
املدين خط��ة �إعالمي��ة تت�ضم��ن �إر�شادات
الوقاي��ة وال�سالم��ة للمواطن�ين� ،سيت��م
ن�شره��ا يف حينه وذلك التخ��اذ �إجراءات
ال�سالم��ة ،تفاديً��ا للأ�ض��رار �أو احل��وادث،
ً
وحفاظا على �سالمتهم.

خطة مركزية

و َتزي��د وزارة الداخلي��ة والأمن الوطني،
م��ن �إجراءات ال�سالم��ة والوقاية ،وترفع

م��ن ا�ستع��دادات �أجهزته��ا اخلدماتي��ة
والأمني��ة املخت�ص��ة ال�ستقب��ال مو�س��م
ال�شتاء.
ويف ه��ذا ال�سي��اق ،ق��ال العمي��د عب��د
البا�س��ط امل�ص��ري مدي��ر ع��ام مديري��ة
العملي��ات املركزي��ة ب��وزارة الداخلي��ة
والأم��ن الوطن��ي �إن "الداخلي��ة �أع��دّ ت
خط��ة مركزي��ة جتم��ع جمي��ع �أجهزته��ا
اخلدماتية والأمنية املخت�صة ،ال�ستقبال
ف�ص��ل ال�شت��اء ،ي�ش��ارك فيه��ا كل م��ن
العملي��ات املركزي��ة ،ال�شرط��ة ،الدف��اع
امل��دين ،ال�شرط��ة البحري��ة ،اخلدم��ات
الطبية ،و�إدارات �أخرى".
و�أ�شار العميد امل�صري �إىل �أن هناك تعاون
م�ش�ترك م��ع جه��ات حكومي��ة "ك��وزارة
الأ�شغ��ال ،التنمي��ة االجتماعي��ة ،احلكم
املحلي "البلدي��ات"� ،إىل جان��ب م�ؤ�س�سات
�أهلي��ة ودولي��ة ،ك�شرك��ة الكهرب��اء،
وال�صليب الأحمر ،والهالل الأحمر".
وت�شم��ل خط��ة "ال�شت��اء" انت�ش��ار لأفراد
�شرط��ة امل��رور عل��ى املفرتق��ات املحيط��ة
بالأماك��ن املت�ض��ررة لت�سهيل حركة ال�سري
و�إيج��اد طرق بديل��ة عن الط��رق املغلقة
نتيج��ة الأمط��ار ،بالإ�ضاف��ة �إىل زي��ادة
ا�ستعدادات �إدارات ال�شرطة املخت�صة كـ"
�شرطة البلدي��ات ،ومديريات ال�شرطة يف
املحافظات".

الشرطة البحرية
ويعم��ل جه��از ال�شرط��ة البحري��ة وف��ق
خط��ة "ال�شتاء" من خ�لال حماية مرافق
ال�صي��د وال�صيادي��ن عل��ى امت��داد �ساحل
القط��اع ،وت�أم�ين احل��دود البحري��ة م��ن
حماول��ة ا�ستغ�لال �أج��واء املنخف�ض��ات
يف التهري��ب .و�أو�ض��ح املق��دم �أبو �سمرة

�أن جه��از ال�شرط��ة البحري��ة ُيج��ري م��ع
فح�ص��ا و�صيان��ة
دخ��ول ف�ص��ل ال�شت��اء،
ً
كامل��ة للمعدات واملق��رات ،ل�ضمان حتملها
لت�أث�يرات املن��اخ اجل��وي ،خا�ص��ة الرياح
وارتف��اع البح��ر .وترع��ى ال�شرط��ة
خا�ص��ا بال�صيادي��ن
البحري��ة اهتمام�� ًا
ً
ومعداته��م ومرافقه��م ،وتق��دم له��م
اخلدم��ات وامل�ساع��دة يف ح��ال تعر�ضه��م
لأي ح��وادث من غرق مراكبه��م �أو �أ�ضرار
نتيجة الرياح ال�شديدة والأمواج.

بلدية غزة
رئي���س جلن��ة ط��وارئ ال�شت��اء يف بلدي��ة
غزة عبد الرحيم �أب��و القمبز �أكد انتهاء
ا�ستع��دادات البلدي��ة ال�ستقب��ال ف�ص��ل
ال�شت��اء م��ن خ�لال �إمت��ام ت�أهي��ل �شبكات
ال�ص��رف ال�صح��ي ،و�شب��كات ت�صري��ف
الأمطار .
وقال �أبو القمب��ز �إن البلدية �شكلت جلنة
طوارئ ا�ستع��دادًا ال�ستقبال ف�صل ال�شتاء
ومو�س��م هط��ول الأمط��ار ،للحف��اظ عل��ى
�سالمة املواطن�ين وممتلكاته��م ،والتعامل
مع �أي طارئ خالله.
و�أ�ض��اف �أن جلن��ة الط��وارئ عق��دت
اجتماع��ات �ضم��ت م�س���ؤويل البلدي��ة
واملخت�ص�ين ب�أعم��ال الط��وارئ ملناق�ش��ة
ا�ستع��دادات طواق��م البلدي��ة ال�ستقب��ال
ف�ص��ل ال�شت��اء و�آلي��ة العم��ل يف �أي��ام
املنخف�ضات و�أوقات الأزمات.
وذكر �أبو القمبز �أن خطة الطوارئ لف�صل
ال�شتاء الق��ادم تت�ضمن �آلية عمل جديدة
م��ن حي��ث توزيع الف��رق امليداني��ة واملهام
وامل�س�ؤولي��ات امللق��اة عليها ،م�ؤك��د ًا اتخاذ
اللجن��ة �إج��راءات وخط��وات ا�ستباقي��ة
واحرتازية ،لتجنب وقوع �أي كارثة بفعل

املنخف�ض��ات اجلوي��ة� ،أبرزه��ا تنظي��ف
وجتهي��ز ب��رك جتمي��ع مي��اه الأمط��ار،
وتعزيل وتنظيف م�صارف الأمطار.
و�أو�ض��ح �أن �آلي��ة العم��ل تت�ضم��ن تق�سي��م
املدين��ة �إىل � 4أق�س��ام ،وتوزي��ع طواق��م
وف��رق الط��وارئ عل��ى وردي��ات خمتلف��ة،
والب��دء بتنظي��ف �ش��وارع املدين��ة و�إزالة
الأو�س��اخ والنفاي��ات ال�صلب��ة الت��ي ق��د
تنج��رف مع الأمط��ار ومتنع �سري��ان املياه
داخل امل�ص��ارف� ،إىل جانب �إجراء �أعمال
�صيان��ة وجتهي��ز ملتطلب��ات عم��ل مراف��ق
املي��اه وال�صرف ال�صحي ،و�إجراء ال�صيانة
الدورية للآليات الثقيلة واملركبات.
ودع��ا �أب��و القمب��ز كاف��ة املواطن�ين �إىل
التوا�ص��ل والإب�لاغ عن �أي �ش��كاوى تتعلق
باملنخف�ض��ات اجلوي��ة وت�ساق��ط مي��اه
الأمط��ار بغ��زارة خ�لال ف�ص��ل ال�شت��اء
الق��ادم ،باالت�ص��ال عل��ى رق��م وح��دة
املعلوم��ات وال�ش��كاوى ( ،)115وال��ذي
ي�ستقب��ل  30مكامل��ة يف وق��ت واح��د
وعل��ى م��دار ال�ساع��ة يف �أوق��ات الطوارئ
واملنخف�ضات اجلوية.
وب�ين �أن اللجن��ة با�ش��رت �إجراءاته��ا
و�أعماله��ا عل��ى �أر���ض املي��دان ف��ور ت�سلم
مهامه��ا و�ص��دور ق��رار ت�شكيله��ا ،م�ؤك��د ًا
جاهزيته��ا التام��ة للتع��اون والتن�سيق مع
كل اجله��ات احلكومي��ة وامل�ؤ�س�س��ات ذات
العالقة مبو�ضوع الط��وارئ ،والتن�سيق مع
جهاز الدفاع املدين ووزارة الأ�شغال.
ونا�ش��د �أبو القمبز اجله��ات املانحة توفري
ال�س��والر الالزم لت�شغي��ل مولدات حمطات
�ضخ ال�صرف ال�صحي يف ظل �أزمة الكهرباء
املتفاقم��ة يف قطاع غ��زة ،وادخال معدات
ال�صرف ال�صح��ي وقطع الغي��ار وال�صيانة
للمعدات والآليات.
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شركة كهرباء غزة توضح عوامل عجز وتوفر الطاقة

غزة – الر�أي
ن�ش��رت �شركة توزيع الكهرباء يف قطاع
غزة م�س��اء اليوم اخلمي�س بيانًا تو�ضح
في��ه �أن الطاق��ة الكهربائي��ة يف قطاع
غ��زة ترتب��ط يف عامل�ين �أ�سا�سي�ين
هم��ا" :كمي��ة الطاق��ة املتوف��رة م��ن
م�صادرها ،وكمية الطالب وفق العوامل
اخلارجية.
وبينت ال�شرك��ة �أن العوامل اخلارجية
تتمث��ل بدرج��ة ح��رارة اجل��و و�سلوك

الأه��ايل باجت��اه ا�سته�لاك الكهرباء،
وكذلك فرتة تزويد املواطن بالكهرباء
والت��ي عندم��ا تك��ون ق�ص�يرة ي�ضط��ر
املواط��ن �إىل ت�شغيل كاف��ة الأجهزة يف
وقت واحد.
وقال��ت "وبعد ت�شغيل املول��د الثاين يف
املحط��ة والذي ترافق م��ع حت�سن اجلو
وانخفا�ض معدل اال�ستهالك يف حينه،
ترتب علي��ه زيادة ام��دادات الكهرباء
للمواطن�ين م��ن � 4ساع��ات و�ص��ل و16

زوجة املح��رر ا�سماعيل :الزلت احلم
انتهى الأمل وتخل�صت من عبء �أثقلت
�صدري 12عاما
اع��داد جمعي��ة واع��د للأ�س��رى
واملحررين
عم��ت الفرح��ة من��زل اال�س�ير حامد
ا�سماعي��ل و ذرف��ت دموعه��م فرح��ا
و�سع��ادة وبهج��ة بع��د ان افرج��ت
�سلط��ات االحت�لال اال�سرائيل��ي ع��ن
ابنه��م حام��د ا�سماعيل ال��ذي ام�ضى
12عاما يف �سجون االحتالل.
وتق��ول زوجت��ه ام م�صع��ب كان ي��وم

االف��راج م��ن �أجم��ل �أي��ام حيات��ي
فبعدم��ا بكي��ت ل�سن��وات طويل��ه امل
الف��راق ه��ا �أن��ا الي��وم �أبك��ي فرح��ا
بلقاء زوجي والزلت ا�شعر ب�أين �أحلم
12عام��ا ذق��ت فيه��م ع��ذاب تربية
االطف��ال وزواج ابنائي الثالثة ولكن
احلم��د هلل واخ�يرا �س�أ�شع��ر بفرح ام
العري���س عندم��ا ازف ابن��ي حمم��د
لعرو�سه ووالده معن��ا ي�شاركنا الفرح
ويخف��ف عني تعب حت�ض�يرات الفرح
وجتهيزاته فهو من �سي�ستقبل املهنئني
ويق��ف بجان��ب ابن��ه وي�شع��ر مب��رور

�ساع��ة قط��ع� ،إىل � 6ساع��ات و�ص��ل
و� 12ساع��ة قط��ع مع زي��ادة يف الفرتة
امل�سائية وال�صباحية".
ونوه��ت �إىل ان��ه بع��د ت�شغي��ل املول��د
الثال��ث مت تزوي��د الأه��ايل بج��دول
� 8ساع��ات و�ص��ل ،مقاب��ل � 8ساع��ات
ف�ص��ل م��ع زي��ادة التو�صي��ل للأهايل يف
الف�ترة امل�سائية وهو الأم��ر الناجت عن
انخفا���ض اال�سته�لاك الطبيع��ي بع��د
م�س��اء ،وزيادة
ال�ساع��ة احلادية ع�شر
ً

مماثلة يف الفرتة ال�صباحية.
و�أ�ضاف��ت "ه��ذا التح�س��ن التدريج��ي
امللمو�س الذي مت يف الآونة الأخرية مت
ب�سبب زيادة انتاج املحطة وتزامنه مع
تراج��ع اال�ستهالك للأ�سب��اب املذكورة
�أع�لاه ،علم��ا ب���أن كمي��ة الكهرب��اء
املتاح��ة يف الوق��ت احل��ايل تبلغ 200
ميج��اوات تقريبا ،ويبل��غ الطلب 400
ميج��اوات" .وبين��ت �أن كمية الكهرباء
احلالي��ة بن�سب��ة  50%م��ن املطل��وب

للقطاع ح�سب الذروة يف ف�صل اخلريف
احل��ايل ،م��ع الأخ��ذ يف االعتب��ار ب���أن
الطل��ب الأق�ص��ى على الكهرب��اء ح�سب
�آخ��ر ذروة للحم��ل يف ف�صل ال�صيف بلغ
 550ميجاوات.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن��ه م��ن املتوق��ع و�ص��ول
الطل��ب ذروة ال�شت��اء الق��ادم لأكرث من
 550ميج��اوات ،مم��ا يتطل��ب توف�ير
م�ص��ادر �إ�ضافية م��ن الكهرباء للحفاظ
على امل�ستوي احلايل من التوزيع.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

عائلة المحرر اسماعيل :
انتهى األلم..

ال�سنوات الطوي��ل ،فمن تركهم �صغار
ا�صبحوا كبار و�سن زواج .
ث��م تع��د وبذكرياته��ا اىل ال��وراء
وتق��ول مل �أع��د �أهت��م للج��وال ب��ل
تركته واري��د �أن �أرميه يف مكان بعيد
خل���ص انته��ت عالقت��ي في��ه فزوجي
اال�س�ير �أ�صب��ح ح��را طليق��ا االن ان��ا
عدت للحي��اة من جديد عدت عرو�س
�صغرية تركت واله��م واحلزن والقيت
ع��ن كاهل��ي  12عام��ا م��ن الع��ذاب
امل�ضاع��ف فكنت االم والزوجة واالب
لثالثة ابناء وبنتان .

لق��د حتمل��ت ه��م االحت�لال ال��ذي
حرمن��ي م��ن زوج��ي ،كم��ا حتمل��ت
م�ش��اكل اجتماعية وجمتم��ع قا�س ال
يرحم املر�أة.
ولكن احلمد هلل انتهى الأمل وتخل�صت
من ع��بء �أثقل �ص��دري ومن حرمان
عا�ش بداخلي ويف عيون �أطفايل.
اما اال�سري فينام وي�ستيقظ وهو يقبل
�أبنائه ويحاول ان يعو�ضهم جزء ولو
قيل من حن��ان افتقدوه ملدة  12عاما
فم��ن تركه��ا طفل��ه �صغ�يرة تبل��غ من
العمر اربعة اع��وام وجدها ا�صبحت

فتاة كبرية تبلغ من العمر 16عاما .
فزوج��ات اال�س��رى مبثاب��ة النم��اذج
لإرادة امل��ر�أة يف الع��امل م��ن خ�لال
جناحه��ا بت�أدي��ة دوره��ا ب�أق�س��ى
الظ��روف وب�أق��ل الإمكاني��ات وف��ى
غي��اب االحت�ضان والتبن��ى وامل�ساندة
املطلوبة.
وم��ن خ�لال حتمله��ا م��ا ال يتحمل��ه
الرج��ال ا�ستطاع��ت ان ترب��ى وتعلم
اطف��ال و�شب��اب يف اجلامع��ات وتزوج
�أبن��اء وت�ؤ�س���س للأبن��اء عل��ى �صعيد
ال�سكن والعمل وامل�ستقبل.

األخــيرة

Alray Newspaper

االربعاء  29صفر 1440هـ  07 /نوفمبر 2018م

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

Wednesday - 07 Novemper 2018

في اليوم العالمي
لعدم اإلفالت من
العقاب
"الإعالم��ي احلكوم��ي" يطال��ب مبحا�سب��ة االحت�لال عل��ى
جرائمه بحق ال�صحفيني
غزة -الر�أي
�أكد املكتب االعالم��ي احلكومي على �أهمية و�ضع حد جلرائم
االحت�لال بحق ال�صحفي�ين وو�سائ��ل الإع�لام الفل�سطينية،
وقي��ام املجتم��ع ال��دويل مبحا�سبت��ه �أي�ض��ا عل��ى جرائم��ه
ال�سابقة.
و�أو�ض��ح �سالم��ة معروف رئي���س املكتب �أن االحت�لال قتل منذ
ع��ام ٢٠٠٨م وحت��ى الآن � ٣١صحفي��ا فل�سطيني��ا يف ميادي��ن
العم��ل ،لريتف��ع بذل��ك ع��دد ال�صحفي�ين ال�شه��داء من��ذ عام
٢٠٠٠م �إىل � ٤٨صحفي.
وق��ال مع��روف�" :إن الي��وم العاملي لإنهاء الإف�لات من العقاب
عل��ى اجلرائ��م املرتكبة �ض��د ال�صحفي�ين هو منا�سب��ة دولية
حتييه��ا دول الع��امل ومنظمات��ه يف الث��اين م��ن نوفم�بر ل��كل
ع��ام ،بع��د �أن �أقرته��ا الأمم املتحدة يف ع��ام ٢٠١٤م" ،م�شريا
�إىل تزام��ن املنا�سبة مع م��ا يقوم به االحتالل من جرائم �ضد
ال�صحفيني خالل تغطيته مل�سريات العودة وك�سر احل�صار.
و�أك��د تزاي��د وت�يرة اعت��داءات االحت�لال بح��ق الطواق��م
الإعالمي��ة خ�لال ال�شه��ور املا�ضي��ة من��ذ الإع�لان ع��ن ب��دء
م�سريات الع��ودة وك�سر احل�صار ،حي��ث �أدت هذه االعتداءات
ال�ست�شه��اد اثن�ين م��ن ال�صحفي�ين و�إ�صاب��ة �أك�ثر م��ن ٢٥٠
�آخرين.
ودع��ا مع��روف املجتم��ع ال��دويل لتفعي��ل مب��د�أ حما�سب��ة
االحت�لال ومعاقبته على جرائم��ه ال�سابقة بحق ال�صحفيني
من �أجل و�ضع حد لتغوله وا�ستهتاره ب�أرواح ودماء ال�صحفيني
الفل�سطيني�ين ،مطالبا مبحاكمة كل قادة االحتالل كمجرمي
ح��رب الرتكابهم ع��ن ق�صد و�إ�ص��رار جرائم �ض��د ال�صحفيني
الفل�سطينيني.

اإلعالم تنظم لقاءًا يجمع مدراء العالقات العامة
واإلعالم بالوزارات الحكومية
غزة –الر�أي
نظم��ت وزارة الإع�لام – املكت��ب
الإعالم��ي احلكوم��ي لق��اء ًا يجم��ع
مدراء العالقات والإع�لام بالوزارات
احلكومي��ة ،ج��اء ذل��ك يف مق��ر وزارة
الإع�لام بغزة وبح�ضور م�سئول وزارة
الإعالم �سالمة معروف ومدير دائرة
العالق��ات العام��ة والتدريب د .م�ؤمن
عبد الواحد .
وافتت��ح اللق��اء د .م�ؤم��ن عب��د
الواح��د مدي��ر دائ��رة العالق��ات
العام��ة والتدري��ب مرحب�� ًا مب��دراء
العالق��ات العامة والإعالم بالوزارات
احلكومي��ة ،ومثمن ًا دوره��م يف خدمة
الإعالم احلكومي للوزارات ك ً
ال ح�سب
جمال تخ�ص�صها وعملها املنوط بها.
م��ن جانب��ه رح��ب مع��روف مب��دراء
العالقات العامة الإعالم يف الوزارات
احلكومي��ة  ،م�ؤك��د ًا التوا�صل امل�ستمر
ب�ين الإع�لام احلكوم��ي ودوائ��ر
الإع�لام يف كافة ال��وزارات والتعاون
امل�ستم��ر فيم��ا بينهم��ا يف العم��ل
الإعالم��ي امل�ش�ترك واملوح��د ح��ول
�أخب��ار ال��وزارات ككل ون�شره��ا ع�بر
و�سائ��ل الإع�لام احلكوم��ي وو�سائ��ل

الإعالم املختلفة.
و�أ�ش��ار مع��روف �أن الإع�لام احلكومي
�أن اله��دف الرئي�سي للقاء هو توحيد
اجله��د الإعالم��ي لكاف��ة ال��وزارات
احلكومي��ة و�أخباره��ا ون�شاطاته��ا
وم�شاريعه��ا وتو�صيله��ا للمواطنني من
خالل التوا�صل والتن�سيق مع الإعالم

احلكومي من خالل و�سائله الإعالمية
املتنوعة.
و�أ�ض��اف �أن الإعالم��ي احلكوم��ي
�سي�ش��كل غرف��ة عملي��ات �إعالمي��ة
م�شرتك��ة م��ع كاف��ة دوائ��ر العالقات
العام��ة والإعالم يف خمتلف الوزارات
والهيئ��ات احلكومي��ة وذل��ك ع�بر

اعتم��اد مرجعية واحدة ت�صدر عنها
بيانات و�أخبار الوزارات والهيئات.
و�أو�ضح مع��روف �أن الإعالم احلكومي
�سيعتم��د خط��ة �شهري��ة �إعالمي��ة
موح��دة جلمي��ع دوائ��ر العالق��ات
العامة والإعالم بالوزارات احلكومية
و�سيت��م ت�سلي��ط ال�ض��وء الإعالم��ي

عل��ى الق�ضاي��ا الرئي�سي��ة والت��ي تهم
املواطنني  ،الفت ًا �أن الإعالم احلكومي
�سي�ض��ع حم��ددات وتوجيه��ات لآلي��ة
العم��ل �ضم��ن �إط��ار العم��ل الإعالمي
احلكومي الواحد.
كم��ا وا�ستم��ع مع��روف ل��كل م��دراء
العالقات العامة الإعالم يف الوزارات
احلكومي��ة و�آرائه��م ومقرتحاته��م
وامل�ش��اكل الت��ي تواجهه��م يف عمله��م
ي ظ��ل نق���ص االمكاني��ات الالزم��ة
والأو�ض��اع احلالي��ة الت��ي تع�ص��ف
بقط��اع غ��زة  ،م�ؤك��د ًا �أن الإع�لام
احلكوم��ي �سيعم��ل عل��ى ح��ل كاف��ة
اال�شكالي��ات والعقبات التي تواجههم
.
م��ن جانبه��م ع�بر مب��دراء العالق��ات
العام��ة الإع�لام يف ال��وزارات
احلكومي��ة عل��ى ال��دور الإع�لام
احلكوم��ي يف خدم��ة �إعالم ال��وزارات
والتعاون امل�ستم��ر واملتوا�صل يف كافة
الق�ضاي��ا الإعالمي��ة احلكومية  ،كما
و�شكروا الإعالم احلكومي على اللقاء
ال��ذي �سي�ؤ�س���س ملرحل��ة جدي��دة من
العم��ل الإعالمي الواحد �ضمن غرفة
العمليات الإعالمية امل�شرتكة .

