
غزة- الراأي - اآالء النمر
دون  الواق��ع  حم��اكاة  م��ن  انطالق��ًا 
تهمي���ش اأو جتمي��ل زائ��ف، والبق��اء 
م�ش��اكله  يف  املجتم��ع  م��ن  بالق��رب 
م��ا  ب��كل  واالإحاط��ة  ومع�شالت��ه 
ي�ش��بب اإزعاجا عامًا وم��ن ثم يتحول 
اإىل ظاه��رة �ش��لبية، ت�ش��يء باملظهر 
للمجتم��ع وتغي��ر م�ش��ار  االأخالق��ي 

ات�ش��مت  الت��ي  وتقالي��ده  اأعراف��ه 
باملحافظة واالأكرث التزامًا على مدار 

الزمن وال زالت.
لذل��ك تق��رر تاأ�ش��ي�ش جلن��ة وطنية 
تخت���ش باإخماد تل��ك الظواهر التي 
نح��و  املجتم��ع  باأخالقي��ات  تعب��ث 
ال�شل��ب، والعم��ل بج��د عل��ى مراحل 
والتثقي��ف  الوع��ي  لن�ش��ر  متقارب��ة 

واإعادة ترتيب املظهر العام للمجتمع 
بتج��اوز  حتل��ى  ال��ذي  الفل�شطين��ي 
اأ�شع��ب  عل��ى  واالنت�ش��ار  العقب��ات 
الظ��روف، يف نقط��ة حموري��ة تبع��د 
"�شماع��ة احل�ش��ار" يف تولي��د هكذا 

ظواهر.
اللجن��ة  با�ش��م  االإعالم��ي  الناط��ق 
الوطني��ة لتعزي��ز ال�شل��وك القيم��ي 

اإ�شماعي��ل الثوابت��ة، ق��ال اإن هن��اك 
جمموع��ة م��ن اللج��ان تتب��ع للجن��ة 
االأم، حي��ث تعم��ل هذه اللج��ان على 
تنفي��ذ م�شاريع ذات ُبع��د قيمي ولكل 
منه��ا اأه��داف وو�شائل، وه��ي م�شروع 
احل��د م��ن م�شكل��ة الت�ش��ول، م�ش��روع 
مكافح��ة ال�شحر وال�شع��وذة، م�شروع 
التح�شني املجتمعي، م�شروع الوقاية 

مكافح��ة  م�ش��روع  االنتح��ار،  م��ن 
اأداء  متابع��ة  وم�ش��روع  املخ��ّدرات، 

املوؤ�ش�شات احلكومية.
وح��ول طبيع��ة الق�شايا الت��ي �شيتم 
عالجه��ا من خالل ه��ذه اللجنة، اأكد 
الثوابت��ة اأن كاف��ة مظاه��ر ال�شلوك 

حم��ل  ه��ي  ال�شلبي��ة 
عمل اللجن��ة الوطنية، 
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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-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
العائ��الت  م��ن  الكث��ر  ت�شتع��د 
الفل�شطيني��ة بغ��زة لقط��ف حم�شول 
الزيت��ون يف اخلام���ش ع�ش��ر م��ن �شهر 
اأكتوبر الق��ادم، والذي حددته وزارة 
الزراع��ة للح�ش��ول عل��ى اإنت��اج وفر 
وج��ودة يف املح�ش��ول ون�شب��ة غني��ة 

بالزيت الفاخر.
ويف الوقت الذي تنتظر عائالت موعد 
القط��ف، ب��داأ مزارع��ني فل�شطيني��ني 
ه��ذه االأي��ام بقطف ثم��ار الزيتون يف 
مزارعه��م، وتوجهوا به��ا اإىل املعا�شر 
الإنت��اج الزي��ت، قب��ل املوع��د املح��دد 
للقطف، االأمر ال��ذي ينعك�ش بال�شلب 
عل��ى ج��ودة وكمي��ة الزي��ت، وال��ذي 
يعت��ر منتجا فل�شطيني��ا وطنيا يجب 

املحافظة عليه.
م�شدر رزق مو�شمي

املزارع خالد قديح 34 عاما، من �شكان 
خان يون�ش جنوب قطاع غزة، اأكد يف 
حديث ل�"ال��راأي"، اأن��ه ينتظر موعد 

اخلام���ش ع�ش��ر م��ن اأكتوب��ر اجل��اري 
والذي حددته وزارة الزراعة لقطف 
حم�شول الزيتون، حتى يقوم بقطفه 
م��ن اأر�ش��ه التي تقع يف بل��دة خزاعة 

بخان يون�ش.
ول��دى املزارع قديح اأر���ش زراعية "2 
الزيت��ون،  باأ�شج��ار  مزروع��ة  دومن" 
منه��ا زيت��ون �شغ��ر احلج��م وزيت��ون 
اآخر عم��ره خم�ش �شن��وات"، مو�شحا 
يف  امل��زروع  الزيت��ون  حما�شي��ل  اأن 
منطقته��م ه��و زيت��ون �ش��ري وزيت��ون 

.18k شماليل وزيتون�
ويقوم امل��زارع قديح بتخليل الزيتون 
وتخزين��ه داخ��ل منزل��ه، اإىل جانب 
بيع كميات منه يف االأ�شواق، باعتباره 

م�شدر رزق مو�شمي.
قدي��ح  امل��زارع  مب�شاع��ده  ويق��وم 
اأف��راد عائلت��ه جميع��ا يف قطف ثمار 
الزيت��ون و�ش��ط اأج��واء جميل��ة م��ن 
الفرح وال�شعادة واالأحاديث املختلفة 

بينهم.

انتاج أفضل
م��ن جهته يقول املتح��دث با�شم وزارة 
الب�شي��وين،  اأده��م  بغ��زة  الزراع��ة 
افتت��اح  اإن  ل�"ال��راأي":  حدي��ث  يف 
مو�ش��م الزيت��ون �شيك��ون يف اخلام���ش 
ع�ش��ر م��ن اأكتوب��ر الق��ادم"، منا�ش��دا 
املزارعني بعدم قطف الثمار قبل هذا 
املوع��د، حتى ال يوؤث��ر القطف الباكر 
عل��ى كمي��ة وج��ودة الزي��ت ون�شب��ة 

احلمو�شة فيه.
الزيت��ون  اإن  الب�شي��وين:"  وي�شي��ف 
الغزي ه��و من اأف�شل االأنواع، وخا�شة 
ال�ش��ري، باعتب��اره االأك��رث  الزيت��ون 
ج��ودة واقب��اال على ال�ش��راء من قبل 
املواطنني"، مو�شحا اأن االنتظار حلني 
قطف��ه يف املوعد املحدد ي�شاعد يف اأن 
تتوافر وتزداد جودته ون�شبة الزيت 

الفاخر فيه".
وفيما يتعل��ق باإنتاج الزيت��ون مقارنة 
باالأع��وام املا�شية، يتاب��ع قوله:" اإن 
انت��اج حم�ش��ول الزيت��ون ه��ذا الع��ام 

اأف�ش��ل بكثر ع��ن العام ال��ذي �شبقه، 
كم��ا �شي�شهد ارتف��اع ملحوظ يف كمية 
م��ع  باملقارن��ة  وذل��ك  الزيت��ون  زي��ت 

حجم االإنتاج العام املا�شي". 
يك��ون  ل��ن  اأن��ه  الب�شي��وين  ويو�ش��ح 
هن��اك اأي عجز يف انتاج الزيتون هذا 
الع��ام، الفت��ا اإىل اأن اأ�شع��ار الزيت��ون 
يحدده��ا العر�ش والطل��ب والظروف 
اأن��واع  وكذل��ك  بغ��زة،  االقت�شادي��ة 

الزيتون املختلفة.

ارتفاع ملحوظ
اأك��د  ل�"ال��راأي"،  ويف ت�شري��ح �شاب��ق 
املتحدث با�شم وزارة الزراعة، اأنه من 
املمك��ن قطف حم�شول الزيتون لهدف 
التخلي��ل ه��ذه االأيام، مطالب��ا تاأخر 
لالأ�شن��اف  الزيت��ون  قط��ف  موع��د 
املح�ش��ن  النب��ايل  وال�شن��ف   ،K18
اإىل 01/11/2019 االأول م��ن �شهر 
نوفم��ر، للح�ش��ول على اأف�ش��ل كمية 

ونوعية من الزيت.

حم�ش��ول  اإنت��اج  ي�شه��د  اأن  وتوق��ع   
الزيتون، هذا العام، ارتفاعًا ملحوظًا 
يف كمية زيت الزيتون، وذلك باملقارنة 

مع حجم االإنتاج العام املا�شي.
ت�شغي��ل  اأن  اإىل  الب�شي��وين  واأ�ش��ار 
املعا�ش��ر به��دف ال�شيان��ة والتجريب 
م��ن املفرت���ش اأن يبداأ من ي��وم االأحد 
منوه��ا   ،10/10/2019 املواف��ق 
االإع��الن  ه��ذا  تعمي��م  اأهمي��ة  اإىل 
على املعا�ش��ر والبلدي��ات واجلمعيات 
املحافظ��ات  كاف��ة  يف  الزراعي��ة 

اجلنوبية.
ويعتر زيتون غزة م��ن اأف�شل االأنواع 
عامليًا، وي�شدر منه الزيت اإىل العديد 
م��ن ال��دول العربية، يف وق��ت ينتظر 
في��ه عامة الفل�شطيني��ني هذا املو�شم، 
حلاجاتهم املا�ش��ة للح�شول على زيت 
الزيت��ون ملا يحتويه من فوائد �شحية 
ال تق��در، اإىل جان��ب حب��ات الزيتون 
املخل��ل وال��ذي ال تخل��و من��ه موائ��د 

املواطنني.

الخامس عشر من أكتوبر موعد القطف

زيتون غزة هذا العام.. يبشر المزارعين برزق وفير
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غزة- الراأي
عل��ى الرغ��م م��ن حال��ة اال�شتق��رار 
غ��زة  قط��اع  �شهده��ا  الت��ي  االأمن��ي 
خالل االأعوام املا�شية، اإال اأن الفرتة 
املا�شي��ة �شهدت العدي��د من احلوادث 
الت��ي ا�شتخدم فيها ال�ش��الح وكان هو 
احلا�ش��ر يف لغة التفاه��م يف ال�شجار 

العائلي بني كثر من العائالت.
دق��ت  الفل�شطيني��ة  ال��راأي  �شبك��ة 
ناقو���ش اخلطر و�شلط��ت ال�شوء على 
اأ�شباب ا�شتخ��دام ال�شالح وال�شوابط 
املطلوب��ة م��ن االأجه��زة االأمني��ة يف 
قطاع غزة واجلهود املبذولة يف ذلك.

وكي��ل نيابة العام��ة يف حمافظة رفح 
جن��وب قط��اع غ��زة اأحم��د ال�شو�شي 
ق��ال: "اإن ا�شتيف��اء احل��ق بال��ذات، 
يهدر ح��ق املواطن وُيحوله من جمني 
اأخ��رى  اإىل ج��اين يف واقع��ة  علي��ه 
وي�شق��ط حقه ال�شخ�ش��ي وعليه حق 

عام ال ميكن التنازل عنه".
واأ�شار ال�شو�ش��ي يف حديثه ل�"الراأي" 
اإىل اأن حيازة ال�شالح الناري املُجردة 
ب��دون ترخي�ش اأو حمل��ه يف منا�شبة 
يت��م  مل  ل��و  حت��ى  م�شروع��ة،  غ��ر 
ا�شتخدام��ه، جرمي��ة يحا�ش��ب عليها 

القانون.
�شل��ح  عق��د  مت  ل��و  "حت��ى  واأ�ش��اف 
جزائ��ي ب��ني االأط��راف املتخا�شم��ة 

يف ح��ال اإط��الق الن��ار، وق��ام اجلاين 
وحتري��زه  الن��اري  ال�ش��الح  بت�شلي��م 
يت��م حب�ش��ه م��دة 3 �شه��ور، ويف حال 
مل ي�شل��م اجل��اين ال�ش��الح ومت عق��د 
�شل��ح جزائي، ال يفرج عنه حتى يتم 

حتريز وت�شليم �شالح اجلرمية".
و�ش��دد على اأنه ال يت��م منح ترخي�ش 
ال�ش��الح الأي �شخ�ش اإال وفق �شوابط 
فق��ط  يك��ون  والرتخي���ش  حم��ددة، 
للغر���ش املرخ�ش ل��ه، واأي ا�شتخدام 
ل��ه يف غ��ر مو�شع��ه يفق��د ترخي�شه 
عليه��ا  يعاق��ب  جرمي��ة  وي�شب��ح 

القانون.
ودع��ا ال�شو�شي االأه��ايل التوجه اإىل 
مظلم��ة  اأي  يف  والنياب��ة  ال�شرط��ة 
يتعر�ش��ون لها، واإذا مل ي�شعروا باأنهم 
اأخ��ذوا حقهم فالب��اب اأمامهم مفتوح 
اللق��اء  اإىل  بالنهاي��ة  ي�شل��وا  حت��ى 
�شخ�شًيا مع النائ��ب العام و�شواًل اإىل 

حتقيق العدالة .

استقبال المظالم
ب��دوره، قال املتح��دث با�شم ال�شرطة 
العقي��د اأمي��ن البطنيج��ي، اإن مراكز 
ال�شرط��ة يف كاف��ة حمافظ��ات غ��زة 
مفتوح��ة للجمي��ع وت�شتقب��ل مظامل 
يح��رتم  اأن  اجلمي��ع  وعل��ى  النا���ش، 

القانون واأن ال ياأخذ حقه بيده.

حديث��ه  يف  البطنيج��ي  و�شك��ر 
الفل�شطيني��ة  الف�شائ��ل  ل�"ال��راأي" 
عل��ى تعاونه��ا الكامل يف رف��ع الغطاء 
التنظيمي ع��ن اأي متج��اوز ي�شتخدم 
ا�شكالي��ة  اأو  ح��دث  اأي  يف  �شالحه��ا 
اأو هن��اك، يف تطبي��ق العدال��ة  هن��ا 

والقانون.
م��ن  طلب��ت  ال�شرط��ة  اأن  اإىل  ون��وه 
ال�شلط��ة الق�شائي��ة، تفعي��ل قان��ون 
احل��ق الع��ام، اأم��ام كل م��ن ي�شتخ��دم 
الن��اري،  اأو  االأبي���ش  �ش��واء  ال�ش��الح 
املعت��دى  الط��رف  تن��ازل  واإن  حت��ى 

عليه، يبقى احلق العام.
يف  تته��اون  ال  ال�شرط��ة  اأن  و�ش��دّد 
ق�شاي��ا الفلت��ان االأمن��ي وت�شحب اأي 
�ش��الح ي�شتخ��دم ب�ش��كل غ��ر �شرعي 

حتى ولو كان الأي من الف�شائل.
وح��ذر م��ن ا�شتخ��دام ال�ش��الح �شواء 
كان �ش��الح تنظي��م اأو �شالحا تخفيه 
العائلة، خ��الل امل�شاج��رات العائلية 
عفوي��ة  ب�ش��ورة  حت��دث  ق��د  الت��ي 
و�شريعة قب��ل اأن تتمكن ال�شرطة من 

التدخل ووقف ال�شجار".

الحد من فوضى السالح
مدي��ر  زق��وت  ل�شم��ر  مداخل��ة  ويف 
وحدة البحث امليداين مبركز امليزان 
هن��اك مب��ادئ معلوم��ة ورا�شخ��ة يف 

االأ�شا�ش على عدم اأخذ القانون باليد 
وه��و من خ��الل  اإعم��ال مب��داأ �شيادة 
القانون والف�شل ب��ني ال�شلطات حتي 
ال ي�شع��ر املواط��ن بالظل��م  وتولي��د 
حتقي��ق  واأركان  جه��ات  اأن  �شع��ور  
وتتن��زع  بواجبه��ا  تق��وم  العدال��ة 

احلقوق وتوؤديها اإيل اأ�شحابها".
باتخ��اذ  النياب��ة  زق��وت  وطال��ب 
وتفعي��ل  القان��وين،  املقت�ش��ى 
االإج��راءات والتداب��ر الهادف��ة اإىل 
منع انت�شار و�شوء ا�شتخدام االأ�شلحة 
يف  ا�شتخدامه��ا  وح�ش��ر  ال�شغ��رة، 
املكلف��ني باإنف��اذ القان��ون ويف معر�ش 
اإنف��اذه فق��ط، م�ش��ددًا عل��ى �ش��رورة 

اإعمال القانون يف وجه منتهكيه".
ولفت اإىل اأن اأعمال الر�شد والتوثيق، 
الت��ي يوا�شلها مركز املي��زان، اإىل اأنه 
ومن��ذ مطل��ع الع��ام اجل��اري 2019، 
وثق مركز املي��زان مقتل 30 مواطنًا، 
واإ�شاب��ة 116 اآخرين، من بينهم 20 
طف��اًل، و7 ن�ش��اء، يف اأح��داث متعلقة 
مظاه��ر  وغي��اب  الداخل��ي  بالعن��ف 

�شيادة القانون".

مطالبات الموطنين
م��ن  العدي��د  اأجم��ع  جانبه��م؛  م��ن 
القت��ل  جرائ��م  اأن  عل��ى  املواطن��ني 
املواطن��ني،  اأزعج��ت  االأخ��رة 

وجعلتهم ي�شع��رون بعدم اال�شتقرار، 
واخل�شية م��ن اأْن يتكرر االأمر مع من 

يحبون .
 واأرج��ع املواطن��ون اأن �شب��ب انت�شار 
هذه اجلرائم هو الو�شع االقت�شادي 
العم��ل،  فر���ش  وقل��ة  ال�شع��ب 
عقوب��ات  اإيق��اع  لع��دم  باالإ�شاف��ة 
يدف��ع  مم��ا  القتل��ة  عل��ى  رادع��ة 

باالآخرين على ا�شت�شهال القتل.
للقي��ام  املواطن��ون:"  ندع��و  وق��ال 
جمي��ع  تط��ال  وا�شع��ة  بحمل��ة 
عل��ى  �شروًط��ا  وو�ش��ع  التنظيم��ات، 
ع��دم  ت�شم��ن  و�شواب��ط  اأفراده��ا، 
ا�شتخ��دام ال�ش��الح يف امل�ش��اكل الت��ي 
حتدث، واإْن حدثت جتاوزات من هذا 
القبي��ل يجب اإن��زال اأق�ش��ى درجات 
ويج��ب  مرتكبه��ا،  عل��ى  العقوب��ة 
واجتماعي��ة  ديني��ة  توعي��ة  عم��ل 
تب��ني اآثار ه��ذه الظواه��ر وامل�شاكل، 
وخطورته��ا وتبعاتها عل��ى جمتمعنا 

الفل�شطيني".
�ش��رورة  اإىل  املواطن��ني  ودع��ا 
االإ�ش��راع يف تطبيق اأحكام الق�شا�ش 
واالإع��دام عل��ى القتل��ة واملجرم��ني، 
ورف��ع اأي غط��اء تنظيمي عن القتلة 
واملجرم��ني، وعدم التهاون مع ق�شايا 
القت��ل وال�شرق��ة وجمي��ع اجلرائ��م 

مبختلف اأنواعها.

الحكومة تؤكد على إنفاد القانون

مطالبات بإعدام مرتكبي جرائم القتل لحفظ السلم األهلي
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غزة- الراأي - اآالء النمر
امل�شاح��ة الت��ي ق�ش��د االحتالل 
للت�شي��ق  وا�شتغالله��ا  اإنهاكه��ا 
عل��ى قط��اع غ��زة، حلرمان��ه من 
املي��اه اجلاري��ة به��دف التنمي��ة 
فمن��ذ  وتطويره��ا،  الزراعي��ة 
م��ن قط��اع  ان�شح��اب االحت��الل 
غ��زة قط��ع جم��رى املي��اه املمتد 
حيث االأرا�ش��ي املحتلة، ليرتكها 
بقع��ة �شا�شع��ة لتجم��ع النفايات 
ومبع��ث للروائ��ح الكريهة واملياه 
الراك��دة الت��ي تعفنت م��ع مرور 

الوقت.
املتك��ررة  ال�شنوي��ة  اخلط��ط 
وحت�ش��ني  لتطوي��ر  الرامي��ة 
الوادي م��ر عليها �شنوات عديدة 
ب�شب��ب  وذل��ك  ج��دوى،  دون 
احل�ش��ار اخلانق عل��ى قطاع غزة 
وعج��ز توظيف االإمكان��ات التي 
تع��زز وج��ود ال��وادي ب��دال م��ن 
انعكا�شات��ه ال�شيئ��ة عل��ى حي��اة 

ال�شكان.
الراه��ن،  الوق��ت  يف  "يج��رى 
تنفي��ذ م�ش��روع تطوي��ر منطقة 
وادي غ��زة لتحويله اإىل حممية 
طبيعي��ة، والت��ي ت�شم��ل تغطية 
كافة اأنحاء الن�ش��رات ب�شبكات 
مي��اه و�ش��رف �شح��ي يف غ�ش��ون 
العامني املقبلني"، كما اأفاد رئي�ش 
اأب��و  حمم��د  الن�ش��رات  بلدي��ة 

�شكيان.
وق��ال اأب��و �شكي��ان، اأن البلدي��ة 
لديه��ا اأكرث م��ن 16 بئ��ًرا، واأربع 
م�شخ��ات �ش��رف �شح��ي، و�شبكة 
مياه مت حتديثها يف مناطق نفوذ 
املخي��م، وثالثة اآبار مياه عذبة، 
"مك��روت"،  ملي��اه  باالإ�شاف��ة 
اأن  اإىل  الفت��ًا  مي��اه،  وخ��زان 
البلدي��ة ت�شعى الإن�ش��اء خزانات 
الف��رتة  خ��الل  جدي��دة  مي��اه 

القادمة.
تطوي��ر  �شكي��ان  اأب��و  واخت�ش��ر 

املنطق��ة بقول��ه: "اإن وادي غزة 
خ��اٍل  طبيع��ة  حممي��ة  �شيك��ون 
م��ن مي��اه ال�ش��رف ال�شح��ي، ولن 
تدخ��ل املي��اه خمي��م الن�شرات، 
اإال ع��ن طري��ق مم��ر مائ��ي فقط 
للمعاجلة املائية باأجهزة كبرة، 
و�شيت��م ا�شتثم��ار مي��اه ال��وادي، 
باالإ�شافة لت�شجر اأر�ش الوادي 
واإع��ادة تاأهيله��ا ليك��ون متنف�ًشا 

للمواطنني".
البلدي��ة القائم��ة عل��ى تطوي��ر 
ن�شبت��ه  م��ا  م��ددت  امل�ش��روع 
�ش��رف  خط��وط  م��ن   )95%(
�شح��ي الأغلب مناطق الن�شرات، 
والن�شب��ة املتبقي��ة ه��ي ملناط��ق 
فيه��ا  العم��ل  �شيت��م  متفرق��ة 
ت�شع��ى  حي��ث  قري��ب،  وق��ٍت  يف 
داخ��ل  املي��اه  ج��ودة  لتح�ش��ني 
الن�ش��رات، حتى تك��ون �شاحلة 
ومطابق��ة  االآدم��ي  لال�شتخ��دام 

للموا�شفات ال�شحية.

خ��الل  املي��اه  �ش��ح  �شب��ب  وع��ن 
الفرتة املا�شية، قال اأبو �شكيان: 
عن  املياه  انقط��اع  ا�شتم��رار  "اإن 
اأحي��اء املخيم ناجم ع��ن م�شكلة 
تتعّل��ق بزي��ادة �شح��ب املواطنني 
ال�شي��ف، واأخ��رى  خ��الل ف�ش��ل 
تتعلق مب�شكلة الكهرباء"، منوًها 
ه��ذا  تتل��َق  مل  البلدي��ة  اأن  اإىل 
الع��ام اأي لرت م��ن ال�شوالر، داعًيا 
يف الوق��ت نف�ش��ه املواطن��ني اإىل 

تر�شيد ا�شتهالك املياه.
واأو�ش��ح اأب��و �شكي��ان اأن م�ش��روع 
تطوي��ر منطق��ة وادي غ��زة، هو 
عب��ارة ع��ن حتوي��ل جمي��ع مياه 
املنطق��ة  م��ن  ال�شح��ي  ال�ش��رف 
نق��ل  اأنابي��ب  ع��ر  الو�شط��ى 
امل�ش��روع  اأحوا���ش  اإىل  �شخم��ة 

االأملاين �شرق الريج.
تنفي��ذ  عل��ى  الرتكي��ز  ويج��ري 
حت��ى  اال�شتثماري��ة،  امل�شاري��ع 
تعتم��د البلدي��ة عل��ى نف�شه��ا يف 

�ش��رف روات��ب املوظف��ني و�شراء 
ال�ش��والر ال��الزم لت�شغي��ل اآلي��ات 
النظاف��ة واآب��ار املي��اه وم�شخات 

ال�شرف ال�شحي.
وم��ن  البلدي��ة  اأن  اإىل  واأ�ش��ار 
عل��ى  لالعتم��اد  �شعيه��ا  خ��الل 
نف�شها، �شتكون قادرة على تنفيذ 
والطارئ��ة،  ال�شغ��رة  امل�شاري��ع 
�شب��كات  متدي��د  يف  واملتمثل��ة 
املياه وال�ش��رف ال�شحي و�شيانة 

الطرق.
الذي��ن  امل�شرتك��ني  ع��دد  ويبل��غ 
بلدي��ة  م��ن  اخلدم��ة  يتلق��ون 
اآالف  ت�شع��ة  يبل��غ  الن�ش��رات 
م�ش��رتك، فيما يلت��زم بالت�شديد 
فق��ط ن�شب��ة %15، مو�شًح��ا اأن 
ه��ذا ما ي�شب��ب العج��ز الكبر يف 
دخل البلدية ويوؤثر على م�شاألة 
البلدي��ة  موظف��ي  روات��ب  دف��ع 
موظًف��ا،   120 عدده��م  البال��غ 

بخالف موظفي العقود املوؤقتة.

وادي غزة "محمية طبيعية في غضون عامين"



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

االثنين  08 صفر 1441هـ / 07  أكتوبر  2019م
Monday - 07 October 2019

تقرير

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

غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
يعي���ش الكثر م��ن املواطنني بغ��زة ظروفا 
عاي�ش��ه  خان��ق  ح�ش��ار  ظ��ل  يف  �شعب��ة 
القط��اع اأكرث من 13 عام��ا متوا�شال، ق�شى 
عل��ى كاف��ة مالم��ح احلي��اة االجتماعي��ة 
واملعي�شي��ة واالقت�شادي��ة، وارتفع��ت معه 
ن�شبة البطال��ة وقلت فر�ش العمل، وات�شر 
الفق��ر يف م�شاح��ات وا�شع��ة طال��ت فئ��ات 

كثرة وق�شت على اأحالم الب�شطاء.
الهيئ��ة  ع��ر  ال�شغ��رة  امل�شاري��ع  متوي��ل 
ناف��ذة  لت�شجي��ع اال�شتثم��ار، كان  العام��ة 
االأم��ل الت��ي اأطل��ت عل��ى ه��وؤالء الذين ال 
ميلك��ون روؤو���ش اأم��وال �شغ��رة اأو كب��رة 
الإن�ش��اء م�شاري��ع يقتاتون منه��ا، ومتنحهم 
م�شدر دخل يعي�شون منه، ويبنون م�شتقبال 

لهم والأبنائهم.
ويه��دف متوي��ل امل�شاري��ع اإىل العم��ل عل��ى 
اإن�ش��اء م�شروع��ات �شغ��رة جدي��دة توفر 
بدورها فر�ش عم��ل جديدة للم�شاهمة يف 
احلد م��ن البطال��ة وحاالت الفق��ر املدقع 
ال�شائ��دة ل��دى الكث��ر من �شرائ��ح املجتمع 

الفل�شطيني.

خدمة الخريجين والطاقات
مدي��ر ع��ام الهيئ��ة د. رائ��د اجل��زار اأك��د 
يف حدي��ث ل�"ال��راأي"، اأن فك��رة امل�شاري��ع 
يف  االأوىل  بالدرج��ة  ت�ش��ب  ال�شغ��رة 
خدمة اخلريجني واأ�شح��اب االحتياجات 
مو�شح��ا  املختلف��ة،  واملواه��ب  والطاق��ات 
اأن امل�شاري��ع تخاطب كال اجلن�ش��ني " اإناثا 
وذك��ورا"، فيم��ا يت��م ت�شجيع فئ��ة الن�شاء 

اأك��رث بهدف دفعهن لالخت��الط يف املجتمع 
ب�شكل اأكر.

واأ�ش��اف:" م��ن �شم��ن امل�شاري��ع الت��ي يت��م 
رعايته��ا، م�شاريع ريادي��ة يف جمال ريا�ش 
االأطف��ال والكواف��ر وغ��ره م��ن امل�شاري��ع 
ذي الفائدة، حيث يتم منحها بدون فوائد 
ربوية وعلى مدى بعيد وبفرتة �شداد ت�شل 
لثالث �شنوات"، الفتا اإىل اأن دعم امل�شاريع 

ت�شتثني املوظفني.
ووف��ق م��ا ذك��ره اجل��زار ف��اإن اأي �شخ���ش 
لدي��ه فك��رة اإيجابي��ة ومنها ج��دوى، فاإن 
�ش��واء  بدعمه��ا،  تق��وم  اال�شتثم��ار  هيئ��ة 
اأو  الزراع��ي  اأو  اخلدمات��ي  اجلان��ب  يف 
ال�شناع��ي اأو تكنولوجي��ا املعلوم��ات وف��ق 
الفائ��دة، حي��ث  لتعمي��م  ته��دف  �ش��روط 
مت دع��م م�شاري��ع ريادية بقيم��ة 20 األف 
واأ�شح��اب  عليه��ا  القائم��ني  ك��ون  دوالر 
الفكرة ي�شتخدمون عماالت كثرة، كما اأن 

فوائدها عامة.

مشاريع تعزيز صمود
وته��دف تلك امل�شاري��ع اإىل خدمة ما اأمكن 
م��ن املواطن��ني وتعزي��ز �شموده��م يف ظ��ل 
�شعوبة االأو�ش��اع االقت�شادية التي يعاين 
منه��ا قط��اع غ��زة املحا�ش��ر من��ذ �شن��وات 
توف��ر فر���ش عم��ل  اإىل جان��ب  طويل��ة، 
لغر القادري��ن، يف حماولة للحد من ن�شبة 
والعم��ال  فئ��ة اخلريج��ني  ب��ني  البطال��ة 

واأ�شحاب الدخل الب�شيط.
وبني اجلزار اأن فك��رة امل�شاريع تاأتي �شمن 
برنام��ج متوي��ل امل�شاري��ع ال�شغ��رة ال��ذي 

اأ�ش�ش عام 2008 بقرار من جمل�ش الوزراء 
الفل�شطيني.

ويق��وم ما يق��ارب م��ن 800 �شخ�ش بزيارة 
مقر هيئة اال�شتثمار �شهريا، فيما ت�شتقبل 
�شفح��ة الهيئ��ة عل��ى الفي���ش ب��وك مئات 
اال�شتف�ش��ارات وت��رد عليه��ا خ��الل نف���ش 
الي��وم، حي��ث ي�ش��ل متو�شط �شرع��ة الرد 
وفق��ا للفي���ش ب��وك ل��� 9 دقائ��ق للر�شالة 
وياأت��ي تفعي��ل ال�شفح��ة للتخفي��ف عل��ى 

املواطنني من عناء وتكلفة الزيارة.
ون��وه اجل��زار اإىل اأن ع��دد الطلب��ات التي 
تتق��دم بطل��ب متوي��ل للهيئ��ة ت�ش��ل اإىل 
50 طل��ب �شهريا، يت��م درا�شتها من جميع 

اجلوانب االقت�شادية والت�شويقية.

وفيما يتعل��ق بدرا�شة تل��ك امل�شاريع، تابع 
يت��م  املقدم��ة  قول��ه:" امل�شاري��ع  اجل��زار 
زيارتها لالطالع على واقع امل�شاريع واأماكن 
تنفيذه��ا ث��م تعر���ش عل��ى جلن��ة فني��ة 
متخ�ش�ش��ة تق��وم بدرا�شته��ا مالي��ا وفني��ا 
وت�شويقي��ا، وامل�ش��روع ال��ذي تنطبق عليه 
ال�شروط وفر���ش وعوامل النجاح متوفرة 
في��ه، يت��م منحه��ا التموي��ل املطل��وب على 
مرحلت��ني حي��ث يتم تق��دمي ن�ش��ف املبلغ 
كمرحل��ة اأوىل، ث��م يت��م منح باق��ي املبلغ 
بع��د الب��دء يف امل�ش��روع والتاأك��د م��ن قيام 

ال�شخ�ش �شاحب امل�شروع بالتنفيذ".
متوي��ل  عل��ى  امل�شرف��ة  اللجن��ة  وتتك��ون 
امل�شاري��ع ال�شغ��رة من 8 جه��ات حكومية، 
وهي هيئة اال�شتثمار ووزارة املالية ووزارة 
ال�شباب والريا�شة ووزارة الزراعة ووزارة 

العمل ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة 
ملجل���ش  العام��ة  واالأمان��ة  امل��راأة  �ش��وؤون 

الوزراء.

تعزيز قدرات
 ويف االإط��ار نف�ش��ه، اأع��دت الهيئ��ة خط��ة 
وق��درات  مه��ارات  لتطوي��ر  تدريبي��ة 
احلا�شل��ني عل��ى قرو���ش ح�شن��ة لتعزي��ز 
والنم��و  النج��اح  يف  امل�شاري��ع  فر���ش 
يحق��ق  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  واال�شتدام��ة، 
امل�شاري��ع  متوي��ل  برنام��ج  م��ن  اله��دف 

ال�شغرة.
الرتوي��ج  مدي��ر  �شن��ب  اأب��و  ب��الل  واأ�ش��ار 
الت�شوي��ق  جم��ال  يف  واملخت���ش  بالهيئ��ة 
االلك��رتوين، اإىل اأن ال��دورة رك��زت عل��ى 
اجلوان��ب الت�شويقية للم�شاري��ع ال�شغرة، 
وكيفية ا�شتخ��دام بع���ش اأدوات الت�شويق 
طبيع��ة  م��ع  تتنا�ش��ب  الت��ي  االلك��رتوين 
املالي��ة  االإدارة  اإىل  اإ�شاف��ة  امل�شاري��ع، 
للم�شروع، وكيفية �شبط النفقات، وتقليل 
التكالي��ف. ولف��ت اإىل اأن ال��دورة �شمل��ت 
ال��دورة االأ�شباب الرئي�شية لف�شل امل�شاريع 
ال�شغ��رة، واآلي��ات جتاوزه��ا، اإ�شاف��ة اإىل 

عوامل جناح امل�شاريع ال�شغرة.
يذكر اأن الهيئة العامة لت�شجيع اال�شتثمار 
ق��د ب��داأت بتق��دمي قرو�شا ح�شن��ة بدون 
فوائد اأو ر�ش��وم ادارية للم�شاريع ال�شغرة 
والزراعي��ة  ال�شناعي��ة  املج��االت  يف 
وه��ي   ،2008 الع��ام  من��ذ  واخلدماتي��ة، 
وف��ق  الطلب��ات  ا�شتقب��ال  يف  م�شتم��رة 

ال�شروط املعلنة على موقعها.

عبر الهيئة العامة لتشجيع االستثمار

المشاريع الصغيرة..نافذة أمل تنتشل البسطاء من الفقر
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�شفوري��ة كانت. مدينة فل�شطينية يف ق�شاء النا�شرة، ومن 
اأكر مدن اجللي��ل. تبعد عن مدينة النا�شرة 6 كم �شماال. 
وقد اأن�شئت على تل يبلغ ارتفاعه حوايل 110 م. اأرا�شيها 
خ�شب��ة، فاعتم��د �شكانه��ا عل��ى الزراع��ة وتربي��ة املوا�شي 
كم�ش��در رزقه��م الرئي�ش��ي. وكان يف القري��ة العدي��د م��ن 
االآب��ار والينابيع، واأبرزها “الق�شطل” املتواجد يف مدخلها، 

والذي كان يروي الب�شاتني املحيطة به

وقع��ت القرية حت��ت االحت��الل االإ�شرائيل��ي يف 15 يوليو 
اأهله��ا دون عودة.  1948 خ��الل �شه��ر رم�ش��ان وهجره��ا 
واأ�شب��ح �شكانها االأ�شليني الجئني انت�شروا يف عدة خميمات 
يف ع��دة دول عربي��ة جم��اورة مث��ل لبن��ان، يف خمي��م عني 
احللوة يف �شيدا، وخميم نهر البارد يف طرابل�ش، ويف �شوريا 
خمي��م الرم��وك. اأّما من تبق��ى منهم يف فل�شط��ني فقد جلاأ 

معظمهم اإىل مدينة النا�شرة اأو اإىل القرى املجاورة لها.
ا�شتب��دل ا�ش��م �شفوري��ة كغره��ا م��ن امل��دن الفل�شطيني��ة 
املهجرة، با�شم يهودي، واأ�شبح��ت املدينة الرئي�شية تعرف 

مب�شتوطن��ة »ت�شيب��وري« وق��د تاأ�ش�ش��ت ع��ام 1949 عل��ى 
اأنقا���ش البيوت املدم��رة. اإذ بني مكانها العدي��د من املنازل 

اجلميل��ة. وال زال��ت تعتم��د القري��ة الي��وم عل��ى الزراعة 
وجتارة املوا�شي واالأعمال احلرة.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

مدينة صفورية المهجرة 
شمال الناصرة

غزة-الراأي
اأك��د الدكت��ور اأحم��د بح��ر النائ��ب االأول لرئي���ش 
ا�شتم��رار حرك��ة  الفل�شطين��ي  الت�شريع��ي  املجل���ش 
حما���ش يف حتقيق الوحدة وانه��اء االنق�شام بالعمل 
م��ع ف�شائ��ل �شعبنا، داعي��ا حركة فت��ح بالعودة اىل 
ال�ش��ف الوطني والعمل ب��روح ال�شراكة يف موؤ�ش�شات 

ال�شعب الفل�شطيني.
وب��ني  د. بح��ر خ��الل م�شاركت��ه بكلم��ة يف م�ش��رات 
الع��ودة وف��ك احل�ش��ار �ش��رق خمي��م جبالي��ا دع��م 
املجل���ش اج��راء انتخابات �شامل��ة برملانية ورئا�شية 
وجمل���ش وطن��ي ح�ش��ب اتفاق��ات القاه��رة، موؤك��دًا  
دعم��ه ملبادرة الف�شائ��ل الوطني��ة لتحقيق الوحدة 

وانهاء االنق�شام.
وق��ال :" اأن م��ن يرف���ش امل�شاحلة وانه��اء االنق�شام 
خ��ارج ع��ن ال�ش��ف الوطن��ي الفل�شطين��ي، م�شتنك��را 
ا�شتمرار حركة فتح بالتن�شيق االأمني ورف�ش احلوار 
الفل�شطين��ي وحتقي��ق الوح��دة، وكذل��ك مالحق��ة 
املقاوم��ني يف ال�شف��ة الغربي��ة والتفاخ��ر باإحب��اط 

العمليات الفدائية.
وتاب��ع "الوح��دة الوطنية �شرورة وطني��ة و�شيا�شة 
االحت��الل  ملواجه��ة  وا�شرتاتيجي��ة  وديني��ة 

موحدين".
كم��ا ا�شتهج��ن ا�شتم��رار �شلط��ة رام اهلل يف ت�شدي��د 
ح�شاره��ا عل��ى قط��اع غ��زة من خ��الل قط��ع رواتب 
ال�شه��داء اال�ش��رى، وقط��ع الكهرباء، وقط��ع رواتب 

موظفي اخلدمة العامة على اأ�ش�ش حزبية.
و اأكد د. بحر اأن ف�شائل املقاومة لن ت�شاوم االحتالل 
عل��ى ك�شر احل�ش��ار عن �شعبن��ا يف قطاع غ��زة، الفتًا 
اإىل اأن جمي��ع الف�شائ��ل اتخ��ذت ق��رارا باالإجم��اع 
الإنه��اء احل�شار بكافة الو�شائ��ل املتاحة ل�شعبنا، وال 
تراجع عنه اأو م�شاومة عليه م�شرًا اإىل  اأن م�شرات 
الع��ودة م�شتمرة ولن تتوقف ب��دون حتقيق اأهدافها 

كاملة بفك احل�شار ب�شكل نهائي وتام.

د. بحر: من يرفض المصالحة وانهاء االنقسام 
خارج عن الصف الوطني
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عب��د  غزة-الراأي-فل�شط��ني 
الكرمي

يف خطوة اإيجابية لتعزيز الثقة 
وتخطي العقب��ات، وتاأكيدا على 
دور القوى الوطنية واالإ�شالمية 
بغ��زة، حر�ش��ت وزارة االعالم-
املكت��ب االإعالم��ي احلكومي على 
�ش��رورة اطالعه��م فيم��ا يتعل��ق 
مبجري��ات التعي��ني للوظائف يف 
املوظف��ني، وف��ق معاي��ر  دي��وان 
�شفاف��ة ومب��داأ تكاف��وؤ الفر���ش، 
نف�ش��ه  امل�شه��د  ينق��ل  م��ا  وه��و 
جلمه��ور املواطن��ني، خا�ش��ة واأن 
الوطني��ة  والف�شائ��ل  الق��وى 
ال�شاح��ة  عل��ى  ب��ارز  دور  له��ا 

الفل�شطينية.
اللق��اء النخب��وي ال��ذي نظمت��ه 
جم��ع  وال��ذي  االإع��الم  وزارة 
جلن��ة املتابع��ة للق��وى الوطنية 
دي��وان  برئي���ش  واالإ�شالمي��ة 
املوظف��ني الع��ام مبق��ر الديوان، 
ج��اء لالط��الع عل��ى االإجراءات 
الت��ي يتبعها الدي��وان يف اختيار 
اجلدي��دة  للوظائ��ف  املتقدم��ني 
املعلن عنها موؤخ��را للعام 2019 
م، وو�ش��ع النق��اط على احلروف 
التعي��ني  اإج��راءات  بخ�شو���ش 

بعيدا عن االأقاويل.

الكفاءة هي المعيار
رئي���ش دي��وان املوظف��ني يو�شف 
الكي��ايل، اأك��د اأن الكف��اءة ه��ي 
للتوظي��ف  االأ�شا�ش��ي  املعي��ار 
املتقدم��ني،  ب��ني  م��ا  واالختي��ار 
اإج��راءات  ع��ر  تاأت��ي  والت��ي 
االإع��الن  مت  الت��ي  التوظي��ف 
عنه��ا وليتق��دم له��ا م��ن تنطب��ق 
علي��ه �ش��روط التوظي��ف، وم��ن 
ثم يتم فلرتة الطلبات اإلكرتونيا 
ب��اب  ليفت��ح  عنه��ا  واالإع��الن 
االعرتا�ش مل��دة 3 اأيام وت�شكيل 
جلن��ة لدرا�شة ال�ش��كاوى، يتبعها 
اإجراء االمتحان املحو�شب لكافة 
املقبولة طلباتهم، والتي يح�شل 
فيه��ا املتق��دم عل��ى نتيجت��ه فور 
االنتهاء من االمتحان املحو�شب، 
ويتم حتديد اأعداد املقبولني من 
الناجح��ني ح�ش��ب االحتياجات 

وال�شواغر احلكومية املتاحة".
ع��ن  االإع��الن  يت��م   :" واأ�ش��اف 
االأ�شم��اء للمقاب��الت ال�شخ�شية 
ع��ر املوقع االلك��رتوين لديوان 
املوظفني العام، والتي تت�شكل من 
جل��ان ت�شم �شخ�شي��ات حكومية 
وغر حكومي��ة، لتعل��ن االأ�شماء 
النهائي��ة والت��ي يت��م توظيفه��ا 
ح�ش��ب الت�شل�ش��ل ووفق��ا حلاجة 

الدوائر احلكومية، هذه العملية 
التي تخ�شع للرقاب��ة الداخلية 
باالإ�شاف��ة  الدي��وان  قب��ل  م��ن 
قب��ل  م��ن  اخلارجي��ة  للرقاب��ة 

موؤ�ش�شات حقوق االإن�شان".

تفنيد للشائعات
يف  القي��ادي  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
اال�شالم��ي"  "اجله��اد  حرك��ة 
املعطي��ات  اإن   :" املدل��ل،  اأحم��د 
التي ك�شف عنها ديوان املوظفني 
الف�شائ��ل، تفن��د كاف��ة  للجن��ة 
اأن  تدع��ي  الت��ي  ال�شائع��ات 
التوظيف عل��ى اأ�شا�ش الوا�شطة 

واملح�شوبية".
واأكد املدلل اأن التعيني وفق هذه 
االج��راءات الت��ي تتمت��ع باأعلى 
والنزاه��ة،  ال�شفافي��ة  درج��ات 
الفل�شطين��ي  ال�شع��ب  ير�ش��ي 
كل  وير�ش��ي  الوطني��ة  والق��وى 

املخل�شني من اأبناء هذا ال�شعب.
يثل��ج  �شمعن��اه  اإن   :" وتاب��ع 
املرك��ب  اأن  ويوؤك��د  �شدورن��ا 
الفل�شطين��ي بقط��اع غ��زة ي�شر 
باالجتاه ال�شحي��ح، ونحن مع اأن 
ي�ش��ع الرج��ل املنا�ش��ب يف املكان 
ثقيل��ة  اأمان��ة  وه��ذه  املنا�ش��ب 

�شن�شاأل عنها اأمام اهلل".
يج��ب  اأن��ه  عل��ى  املدل��ل  و�ش��دد 

للرج��ل  التوظي��ف  يك��ون  اأن 
االأداء  يك��ون  وبذل��ك  املنا�ش��ب 
وذل��ك  اأف�ش��ل  والعط��اء  اأف�ش��ل 
ين�شح��ب عل��ى كل اأبن��اء ال�شعب 
دي��وان  �شاك��ًرا  الفل�شطين��ي، 
املوظفني على هذا اللقاء املثمر.

جلن��ة  اأع�ش��اء  اأ�ش��اد  بدوره��م، 
الدي��وان  مبب��ادرة  املتابع��ة 
جمري��ات  عل��ى  الطالعه��م 
يع��زز  مم��ا  التوظي��ف،  عملي��ة 
بامل�شئولي��ة  وال�شع��ور  الثق��ة 
املتبادلة ب��ني الطرفني، موؤكدين 
ه��ذه  مث��ل  عق��د  �ش��رورة  عل��ى 
اللق��اءات الدوري��ة الت��ي تع��زز 
مب��داأ امل�شارك��ة يف اإدارة العم��ل 
واالأخذ بالراأي وامل�شورة لتخطي 
النهو���ش  وحماول��ة  العقب��ات، 

بالواقع احلايل يف قطاع غزة.

تقديرا للفصائل 
وإطالع الجمهور

رئي�ش املكتب االإعالمي احلكومي 
�شالم��ة مع��روف، ق��ال يف حديث 
االع��الم  وزارة  ل�"ال��راأي":" اإن 
دعت للقاء الأننا معنيون باإي�شال 
ر�شالتن��ا للموؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة 
الف�شائ��ل  ل��دور  من��ا  وتقدي��را 
الوطني��ة واالإ�شالمي��ة، واأهمية 

القيمة التي ميثلونها".

كث��را  حر�شن��ا  واأ�ش��اف:" 
الطالعهم عن كثب بكل تفا�شيل 
دي��وان  يف  التعي��ني  وجمري��ات 
مطمئن��ني  ليكون��وا  املوظف��ني 
الطالعه��م اأن عملي��ات التعي��ني 
اإال معاي��ر النزاه��ة  ال تراع��ي 
وال�شفافية ومبداأ تكافوؤ الفر�ش، 
واأن اآليات التوظيف ت�شر ب�شكل 
�شفاف ولي�ش لدينا ما نخفيه عن 

جمهور املواطنني".
واأك��د معروف اأن اله��دف من اللقاء 
مع القوى والف�شائل بغزة، هو طرح 
اآليات التوظيف وبالتايل فاإن ذلك 
�شي�ش��ل للجمه��ور الفل�شطين��ي م��ن 
خالله��م، مو�شحا اأن هناك لقاءات 
قادمة �شتعق��د اأي�شا م��ع �شحفيني 
ونخب جمتمعية وموؤ�ش�شات حقوق 

اإن�شان.
وكان ديوان املوظفني العام بغزة 
مئ��ات  اأعل��ن ع��ن تفا�شي��ل  ق��د 
الوظائ��ف اجلدي��دة يف القط��اع 
يف  امل�شاهم��ة  به��دف  احلكوم��ي، 
البطال��ة  ح��دة  م��ن  التخفي��ف 
م��ع  ومتا�شًي��ا  غ��زة،  قط��اع  يف 
االحتياج��ات ال�شروري��ة لعم��ل 
احلكومية  واملوؤ�ش�ش��ات  الوزارات 
بع��د توق��ف عملي��ة التوظي��ف 
منذ اإع��الن اتف��اق ال�شاطئ عام 

.2014

الوظائف العامة في غزة.. 
آليات نزيهة وفق مبدأ التكافؤ
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معلومات سُتدهشك.. ما سّر الوحمات التي تظهر لطفلك؟

تظه��ر الوحم��ات ل��دى اأك��رث من 
اإّما  % م��ن االأطفال، ب�شبب   80
اأنه��م يولدون بها اأو تظهر عليهم 
خ��الل ب�شعة اأ�شهر من والدتهم. 
اليك��م قائمة ببع���ش املعلومات، 
غ��ر  اأو  منه��ا  العلمي��ة  �ش��واء 

احلقيقة، عن تلك الوحمات:
م��ن  عدي��دة  اأن��واع  هن��اك   -
الوحمات التي رمبا يزيد عددها 
وهن��اك  ت�ش��وره،  ميكن��ك  عم��ا 
نوع��ني رئي�شي��ني هم��ا الوحمات 
حم��راء الل��ون والوحم��ات التي 

تتكون من بقع جلد م�شطبغة.
- ال يوج��د ل��دى العلم��اء �شب��ب 

وا�ش��ح وحم��دد يف�شر �ش��ّر تكّون 
وظه��ور تل��ك الوحمات، غ��ر اأن 
هناك نظريتني بحثيتني، اأولهما 
تق��ول اإن �شب��ب ظه��ور الوحم��ة 
م��ن  تثبي��ت قطع��ة  اإىل  يرج��ع 
امل�شيم��ة نف�شه��ا يف اجلنني اأثناء 
اإن  تق��ول  والثاني��ة  احلم��ل، 
بروتين��ات تنتجه��ا امل�شيم��ة قد 
تك��ون ه��ي امل�شوؤول��ة ع��ن زيادة 
اأن��واع  م��ن  بع���ش  فر���ش ظه��ور 

الوحمات.
ل االأمهات  مِّ - خراف��ة قدمية حُتَ
م�شوؤولية ظه��ور الوحمات، فكما 
ي�ش��اع، اإذا مل حت�ش��ل املراأة على 

نوع طع��ام مع��ني ت�شتهي��ه اأثناء 
احلمل، فاإن تل��ك الوحمة تظهر 

لدى طفلها.
- بع���ش اأن��واع الوحمات تختفي 

مع تقدم الطفل يف ال�شن.
- تتطل��ب بع�ش اأن��واع الوحمات 
عملي��ة  اأو  جراحي��ًا  تدخ��اًل 
بوا�شط��ة الليزر من اأجل اإزالتها، 
وين�شح االأطب��اء يف هذه احلالة 
ب��اأن يت��م التدخ��ل والطف��ل م��ا 

يزال �شغرًا يف ال�شن.
تل��ك  ع��ن  ع��ادًة  ينت��ج  ال   -
الوحم��ات اأي �ش��رر، لك��ن يج��ب 
احل��ذر الأنه��ا ق��د ت�ش��ر اأحيان��ًا 

لوجود اأمرا�ش.
- بع���ش اأن��واع الوحم��ات تك��ون 
بع���ش  ل��دى  احل��دوث  �شائع��ة 
العائالت، لك��ن باحثني اأكدوا يف 
نف�ش الوقت اأن معظم اأنواع هذه 
ب��اأي  لي�ش��ت وراثي��ة  الوحم��ات 

حال من االأحوال.
- هن��اك بع���ش اخلراف��ات التي 
تق��ول اإن الوحم��ات رمب��ا تظهر 
نتيجة الرتكاب االأم فعل �شرير.

تل��ك  اأن  يعتق��د  م��ن  هن��اك   -
الوحم��ات دلي��ل عل��ى اأن تنا�شخ 

االأرواح موجود.
- ق��د تظه��ر اأحيان��ًا اأن��واع م��ن 

الوحم��ات يف ال�شع��ر، واأخرى يف 
العني.

- هن��اك م��ن لدي��ه قناع��ة ب��اأن 
الوحمات من املمكن اأن ت�شتخدم 

يف التكهن بامل�شتقبل.
عل��ى  الوحم��ة  وج��ود  م��كان   -
ج�شم��ك ق��د يك�ش��ف املزي��د عن 
فمث��اًل  وهويت��ك،  �شخ�شيت��ك 
هناك خراف��ة �شائع��ة تقول اإن 
ظه��ور وحم��ة عل��ى ق��دم طف��ل، 
زائ��د  �شيك��ون  اأن��ه  يعن��ي  فه��ذا 
عل��ى  ظهوره��ا  واأن  احلرك��ة، 
ذراع��ه يعن��ي اأن��ه �شين�ش��اأ قويًا 

و�شلبًا.

غزة-الراأي
اأعلن��ت هيئة التنظي��م واالإدارة يف وزارة 
ع��دد  اأن  الوطن��ي  واالأم��ن  الداخلي��ة 
املتقدم��ني لوظيف��ة اأفراد للعم��ل يف قوى 
االأم��ن الفل�شطيني��ة للع��ام 2019م، بل��غ 

�شخ�شًا. و607  األف   13
وق��ال العمي��د بهجت اأب��و �شلط��ان رئي�ش 
"عملي��ة  اإن  واالإدارة  التنظي��م  هيئ��ة 
الت�شجي��ل �شه��دت اإقب��ااًل كب��رًا من قبل 
املواطنني خ��الل الفرتة التي مت فتح باب 
الت�شجيل فيها، على م��دار اأ�شبوع واحد"، 
حيث ت�شعى الوزارة اإىل تنمية وا�شتغالل 
بكف��اءة  املجتم��ع  يف  الب�شري��ة  امل��وارد 

وفاعلية.
وذك��ر العميد اأبو �شلطان اأنه �شيتم البدء 

الياق��ة  اختب��ارات   - الثاني��ة  باملرحل��ة 
متابع��ة  م��ن  االنته��اء  ف��ور   ،- البدني��ة 
طلبات املتقدم��ني للم�شابقة خالل االأيام 
القادم��ة، الفت��ًا اإىل اأن امل�شابقة تت�شمن 
مراح��ل اأخرى يتوج��ب عل��ى املت�شابقني 
الطب��ي،  الفح���ش  وه��ي:  اجتيازه��ا، 
ال�شخ�شي��ة،  واملقابل��ة  الهيئ��ة  واختب��ار 
الذي يهدف الك�شف عن �شخ�شية املتقدم، 
ال��ذي ي�شتح��ق اأن يك��ون جندي��ًا موؤه��اًل 

للعمل يف قوى االأمن الفل�شطينية.
العم��ل  مراح��ل  "جمي��ع  اأن  اإىل  واأ�ش��ار 
و�شفافي��ة  مهني��ة  ب��كل  مت��ر  بامل�شابق��ة 
عل��ى جميع م��ن تنطبق عليه��م ال�شروط، 
حي��ث �شيت��م اختي��ار 1000 ف��رد للعمل 
يف االأجه��زة االأمني��ة وفق��ًا الجتيازه��م 

توج��د  "ال  اأن��ه  ُمبين��ًا  املراح��ل"،  تل��ك 
قوائ��م انتظ��ار لباق��ي املتقدم��ني، حي��ث 
اأن امل�شابق��ة تنته��ي قانونيًا بع��د عام من 
تاري��خ االإع��الن عنه��ا، وذلك وف��ق املادة 
رق��م )22/3( من قانون اخلدمة املدنية 

رقم )4( ل�شنة 1998م".
و�شدد رئي�ش هيئة التنظيم واالإدارة على 
اأن��ه يف اإط��ار تعزي��ز منظوم��ة ال�شفافية 
والنزاه��ة، وحر�ش��ًا عل��ى حتقي��ق مب��داأ 
تكاف��وؤ الفر���ش؛ ف��اإن "جمي��ع امل�شابقات 
التي اأعلنت عنه��ا الهيئة تخ�شع للرقابة 
ل��وزارة  الع��ام  املراق��ب  مبكت��ب  ممثل��ة 
وجه��ات  الوطن��ي،  واالأم��ن  الداخلي��ة 
جمي��ع  عل��ى  ُت�ش��رف  اأخ��رى  حكومي��ة 
الدع��وة  جُم��ددًا  امل�شابق��ات"،  مراح��ل 

واملجل���ش  املجتمعي��ة،  الرقاب��ة  لهيئ��ات 
الت�شريع��ي، وو�شائ��ل االإع��الم ؛ للوق��وف 
عل��ى كاف��ة مراح��ل امل�شابق��ة، واالطالع 
عل��ى �شر االختب��ارات للتاأكد من نزاهتها 

و�شفافيتها.
وتابع: "�شيتم اإحلاق الناجحني يف جميع 
االختبارات بدورة تدريبية ملدة 3 �شهور، 
يت��م اأخ��ذ الناجحني فيه��ا برتبة جندي 
حت��ت االختبار ملدة )6( �شهور، وبت�شوية 
عل��ى املوؤهل العلمي -بح��د اأق�شى ثانوية 
عامة-، على اأن تكون الرتقية باالأقدمية 

املطلقة �شمن فئة االأفراد".

واأك��د العمي��د اأب��و �شلط��ان اأن الوظائ��ف 
الت��ي يتم االإعالن عنه��ا يتم طرحها وفق 

حاج��ة ق��وى االأم��ن الفل�شطيني��ة، حيث 
مت يف وق��ت �شابق من �شه��ر اأبريل املا�شي، 
االإعالن عن وظيفة اخت�شا�شيي حا�شوب 
وتكنولوجيا املعلومات، ُم�شرًا اإىل اأنه "يف 
حال �شنح��ت الفر�شة ل��دورات ووظائف 
حمل��ة  اأو  باالأف��راد  خا�ش��ة  اأخ��رى 
ق�ش��ارًا  ف�شنب��ذل  اجلامعي��ة  ال�شه��ادات 

جهدنا يف ذلك".
وكان��ت هيئ��ة التنظي��م واالإدارة ب��وزارة 
الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي، اأعلن��ت - يف 
22 �شبتم��ر املا�شي - فتح باب التجنيد 
للعم��ل يف قوى االأم��ن الفل�شطينية، �شمن 
م�شت��وى  لرف��ع  الداخلي��ة؛  وزارة  خط��ة 
كفاءة االأجهزة االأمنية، واملحافظة على 

حيويتها.

"التنظيم واإلدارة": أكثر من 13 ألف متقدم لَشغل 
وظيفة باألجهزة األمنية
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غزة - الراأي
ر�ش��دت وزارة االإع��الم- املكت��ب االإعالمي 
االحت��الل  انته��اكات  احلكوم��ي- 
حري��ة  عل��ى  واالعت��داء  "االإ�شرائيل��ي" 
�شه��ر  خ��الل  الفل�شطيني��ني  ال�شحفي��ني 

�شبتمر/اأيلول2019 املن�شرم.
ع��ن  �ش��در  -ال��ذي  التقري��ر  وبح�ش��ب 
اإن  بال��وزارة،  والر�ش��د-  املتابع��ة  ق�ش��م 
�شه��ر �شبتم��ر/ اأيل��ول �شه��د ت�شعي��دًا من 
قب��ل ق��وات االحت��الل بح��ق  ال�شحفي��ني 
واالإعالمي��ني، لت�شج��ل)26( انته��اكًا م��ن 
قب��ل االحت��الل اال�شرائيل��ي يقابل��ه)7( 
حاالت اعتداء من قبل اأجهزة ال�شلطة يف 

ال�شفة الغربية.
وتنوعْت اأ�شكاُل االعتداِء على ال�شحفيني 
مبا�ش��ر  ا�شته��داف  ب��ني  الفل�شطيني��ني، 
واعتق��اٍل،   واملط��اط،  احل��ي  بالر�شا���ش 
واحتجاٍز، و�شرٍب واإ�شابٍة،  وتهديد، ومنع 
من  ال�شف��ر خالل املواجهات واالقتحامات 
املنظم��ة الت��ي ينفذه��ا جي���ش االحتالل، 
لكنها  تبلغ ذروته��ا على احلدود ال�شرقية 
لقطاع غزة وا�شتهدافها املتعمد لل�شحفيني 
خ��الل تغطيتهم م�شرات العودة ال�شلمية، 
يف  اأ�شبوعي��ًا   االحت��الل  يتم��ادى  كم��ا 
تغطيته��م  خ��الل  ال�شحفي��ني  ا�شته��داف 
الفا�ش��ل  باجل��دار  املن��ددة  امل�ش��رات 
واال�شتيطان يف ال�شف��ة الغربية والقد�ش 

املحتلتني.

انتهاكات االحتالل
 وا�شتهدف��ت قوات االحت��الل االإ�شرائيلي 
اك��رث م��ن )7( �شحفي��ني وال��ذي ا�شيب��وا 
باإ�شابات متنوعة من بينهم 3 �شحفيني يف 
غزة وه��م ال�شحفي  زكريا بكر، وا�شابته 
الرحم��ن  وعب��د  بالي��د،  مع��دين  بعي��ار 
وال�شحف��ي  بقدم��ه،  بر�شا���ش  الكحل��وت 
اأحم��د الهن��دي بر�شا���ش مع��دين بي��ده، 
ع��دا ع��ن اإ�شاب��ة 4 �شحفي��ني يف ال�شف��ة 
املحتل��ة وهم، عب��د الرحمن يون���ش بعيار 
مع��دين يف الرقبة، وحممد تركمان، بعيار 
مع��دين ، واحمد �ش��اور بعيار مع��دين، كما 
مت االعتداء على طاقم تلفزيون فل�شطني 

بنابل�ش خالل تغطيتهم ال�شحفية.
وب�ش��اأن االعتق��االت، �شج��ل تقرير وحدة 
اعتق��ال  حال��ة   )2( واملتابع��ة  الر�ش��د 
وداد  االإعالميت��ني  بح��ق  واحتج��از 
الرغوث��ي، وجمدلوين ح�شون��ة، فيما مت 
تاأجي��ل ومتدي��د عدد)4( م��رات جلل�شات 
ل��كل  الع�شكري��ة  االحت��الل   حماك��م  يف 
م��ن ال�شاع��رة داري��ن طاط��ور، وال�شاعرة 
مرت��ني،  الرغوث��ي  وداد  واالإعالمي��ة 

وطالبة االعالم مي�ش اأبو غو�ش.
ت�شجي��ل  مت  ال�شف��ر،   م��ن  املن��ع  وب�ش��اأن   
االحت��الل  �شلط��ات  خالله��ا  منع��ت   ،)1(
ال�شحافي��ة جمدولني ح�شونة م��ن ال�شفر 

على معر الكرامة.
االحت��الل  �شلط��ات  اأج��رت  ذل��ك،  اإىل 
االإعالمية وال�شاعرة وداد الرغوثي على 
دف��ع غرام��ة مالي��ة لت�شج��ل )1( غرامة 
كم��ا مت منعها م��ن التنق��ل)1( واخ�شاعها 
للتنق��ل يف منطق��ة "ج" وع��دم ا�شتخ��دام 
و�شائل التوا�شل االجتماعي والتحدث مع 

االعالم ك�شرط لالفراج عنها.
وح��ذف  وحظ��ر  اغ��الق  جان��ب  ويف 
االجتماع��ي،  التوا�ش��ل  مواق��ع  اإدارات 

�شجل��ت وحدة الر�ش��د واملتابع��ة ع�شرات 
احل��االت م��ن بينه��م )7( ح��االت حظ��ر 
م��رة  م��ن  اك��رث  مت  ل�شحفي��ني  واغ��الق 
ح��ذف ح�شاباته��م عل��ى مواق��ع التوا�شل 
حمارب��ة  اط��ار  يف  وذل��ك  االجتماع��ي 

املحتوى الفل�شطيني.

اأما ب�شاأن م�شايقات وتعذيب ال�شحفيني يف 
�شج��ون االحتالل فقد �شجل التقرير )3( 
ح��االت خ�شع��ت خالله��ا طالب��ة االعالم 
مي�ش اأبو غو�ش لتحقيقات وتعذيب داخل 
�شج��ون االحت��الل يومي��ا مل��دة 12 �شاعة 
والع��زل االنف��رادي يف �شج��ن امل�شكوبي��ة، 
كما اخ�شع��ت االإعالمي��ة وداد الرغوثي 

ل�شروط قا�شية  قبل االفراج عنها.

انتهاكات السلطة
فيما �شجل تقرير وحدة الر�شد واملتابعة 
اأكرث من )7( انتهاكات بحق ال�شحفيني يف 
ال�شف��ة املحتل��ة م��ن قبل اأجه��زة ال�شلطة 
الفل�شطيني��ة وخمابراته��ا، حي��ث �شج��ل 
ق�شي��ة  تاأجي��ل  ح��االت   )4( التقري��ر 
�شم��ارة ومرا�شل��ة  رام��ي  ال�شح��ايف احل��ّر 
مرك��ز "�شكاي��ز" يف ال�شف��ة الزميلة نائلة 
خلي��ل، بتهمة "القدح والت�شه��ر، و ق�شية 
اإغالق مكتب �شحيف��ة "العربي اجلديد"، 
كم��ا  �شجل��ن حال��ة منع م��ن ال�شف��ر)1( ، 
جتدي��د  ومن��ع  امن��ي)1(،  حج��ز  فر���ش 
ج��واز �شف��ر)1( وجميعها بح��ق ال�شحفي 
ع��الء �شم��ايل من قب��ل اأجه��زة املخابرات 

الفل�شطينية.
تفا�شي��ل  االنته��اكات االإ�شرائيلي��ة  التي 
ر�شدته��ا وح��دة الر�ش��د واملتابع��ة خالل 

�شهر �شبتمر/ اأيلول 2019
االحتالل،  قوات  اعتقل��ت   :1-9-2019
الدكت��ورة يف دائ��رة االع��الم يف جامع��ة 
برزي��ت  ال�شاع��رة وداد الرغوث��ي بع��د 

مداهمة منزلها يف بلدة كوبر.
2019-9-2:  اخ�شع��ت قوات االحتالل  
طالب��ة االإع��الم يف جامعة برزي��ت مي�ش 
اب��و غو���ش  اىل حتقيق��ات قا�شي��ة دام��ت 
 " �شج��ن  يف   متوا�شل��ة  �شاع��ة   12 مل��دة 
امل�شكوبي��ة  وو�شعه��ا  يف زنزانة انفرادية، 

قا�ش��ي  وتعذي��ب  للتحقي��ق  واإخ�شاعه��ا 
يوميًا.

تغل��ق   الفي�شب��وك   اإدارة   :3-9-2019
ح�شاب ال�شحافية ا�شراء البحي�شي.

حتذف   بوك  الفي�ش  اإدارة   :3-9-2019
من�ش��ورات وته��دد بح��ذف  �شبك��ة القد�ش 

االإخبارية بحذفها.
تعت��دي  ق��وات االحت��الل   :4-9-2019
خ��الل  فل�شط��ني،  تلفزي��ون  طاق��م  عل��ى 

تغطية �شحفية يف نابل�ش.
ا�شتهدفت قوات االحتالل   :5-9-2019
الهن��دي بطل��ق  اأحم��د  امل�ش��ور ال�شحف��ي 
عل��ى  تغطيت��ه  خ��الل  الي��د  يف  مطاط��ي 
احل��دود ال�شرقية ملدينة غ��زة، ويعمل يف 

مكتب �شراج للخدمات االإعالمية.
حتذف  بوك  الفي�ش  اإدارة   :7-9-2019
والكات��ب  الدكت��ور  االعالم��ي  �شفح��ة 
ال�شحف��ي، خالد معايل م��ن مدينة �شلفيت 

ملدة �شهر.
  ،" ب��وك  "الفي���ش  اإدارة   :8-9-2019
احم��د  احل��ر  ال�شح��ايف  �شفح��ة  حتظ��ر 
"ينته��ك  اخل��ر  اأن  بحج��ة  جالج��ل،  

معاير املجتمع".
االحت��الل  حمكم��ة   :8-9-2019
توؤج��ل، جل�ش��ة الت��داول ح��ول قب��ول اأو 
رف���ش املحكمة ا�شتئن��اف النياب��ة العامة 
املحكم��ة  ترئ��ة  ق��رار  االإ�شرائيلي��ة 
املركزي��ة  لل�شاع��رة داري��ن طاط��ور، اىل 

موعد حتدده املحكمة يف وقت الحق.
"عوف��ر"  حمكم��ة  اأجل��ت     :89-2019
الع�شكري��ة االإ�شرائيلي��ة، الب��ّت يف ق�شية 
برزي��ت  جامع��ة  يف  االإع��الم  اأ�شت��اذة 

الروائية وال�شاعرة وداد الرغوثي.
ا�شتهدفت قوات االحتالل   :9-9-2019
ال�شحف��ي عبد الرحمن يون���ش، بر�شا�شة 
مواجه��ات  خ��الل  الرقب��ة  يف  مطاطي��ة 
وجن��ود  ال�شب��ان  ب��ني  اندلع��ت  عنيف��ة 
املدخ��ل  عل��ى  اال�شرائيل��ي،  االحت��الل 

ال�شمايل ملدينة البرة.
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :11-9-2019
االحت��الل امل�ش��ّور ال�شح��ايف احل��ّر حممد 
مغّلف��ة  معدني��ة  بر�شا�ش��ة  تركم��ان 
خ��الل  �شاق��ه،  يف  اأ�شابت��ه  باملط��اط 

تغطيت��ه اإقتح��ام اجلن��ود لبل��دة بيزريت 
�شمايل رام اهلل.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :13-9-2019
االحت��الل االإ�شرائيل��ي، ال�شح��ايف احل��ّر 
مغّلف��ة  معدني��ة  بر�شا�ش��ة  بك��ر  زكري��ا 
االأي�ش��ر،  ذراع��ه  يف  اأ�شابت��ه  باملط��اط 
خُملف��ة ر�شو�شًا وحروق��ًا، اأثناء تغطيته 

م�شرات العودة �شرقي قطاع غزة.
موق��ع  اإدارة  حظ��رت   :17-9-2019
�شفح��ة  الثاني��ة،  ال�"في�شب��وك"  للم��رة 
ال�شحف��ي،  والكات��ب  الدكت��ور  االعالم��ي 
خال��د مع��ايل من مدين��ة �شلفي��ت حل�شابه 
اجلدي��د خ��الل ع�ش��رة اي��ام  بع��د حذفه  

�شابقا ملدة �شهر على ح�شابه القدمي.
"عوفر"  حمكمة  اأجرت   :17-9-2019
الع�شكري��ة االإ�شرائيلي��ة،  االإعالمي��ة يف 
جامعة برزيت الروائي��ة وال�شاعرة وداد 
الرغوث��ي،  بدف��ع كفال��ة مالي��ة باهظة 
)ثماني��ة اآالف دين��ار اأردين(، وب�ش��روط 
املنطق��ة  يف  االإقام��ة  تت�شم��ن  قا�شي��ة 
اأو�شل��و  اإتفاقي��ة  ح�ش��ب  "ج"  امل�شنف��ة 
حي��ث  عنه��ا  لالف��راج  ك�ش��رط  مبفرده��ا 
و�شل��ت اإىل بلدة الرام وه��ي بلدة م�شنفة 
ج ح�ش��ب اإتفاقية اأو�شل��و اأي اأنها خا�شعة 
الأمن واإدارة �شلطات االإحتالل االإ�شرائيلي 
بالكامل، بع��د منعها من الو�شول اإىل بيتها 
يف قري��ة كوبر �شم��ال رام اهلل، اأو الذهاب 
اإىل جامعة برزيت حي��ث تدر�ش االإعالم 
عل��ى  املحكم��ة  ا�شرتط��ت  كم��ا  هن��اك"، 
الرغوثي عدم ا�شتخدام مواقع التوا�شل 
االإجتماع��ي وع��دم االإدالء ب��اأي ت�شريح 

�شحايف لو�شائل االإعالم".
حمكم��ة  م��ددت    :19-9-2019
طالب��ة  اعتق��ال  الع�شكري��ة  االحت��الل 
مي���ش  برزي��ت  جامع��ة  يف  االع��الم 
8 اأي��ام وكان��ت ق��وات  اأب��و غو���ش، مل��دة 
 29 يف  غو���ش  اأب��و  اعتق��ل  االحت��الل 
اأغ�شط���ش 2019 بع��د مداهم��ة  منزله��ا 
يف خمي��م قلندي��ا �شم��ال مدين��ة القد�ش 
املحتل��ة وه��ي �شقيقة ال�شهي��د ح�شني ابو 

غو�ش " .

ال�شلط��ات  منع��ت   :19-9-2019

االإ�شرائيلي��ة، ال�شحافي��ة يف قن��اة "تي. 
اآر. ت��ي" الرتكي��ة جمدول��ني ح�شونة من 
ال�شف��ر ع��ر مع��ر الكرام��ة اإىل االأردن، 
وه��ذه املرة الثاني��ة التي يت��م فيها منعها 
م��ن ال�شف��ر م��ن قب��ل �شلط��ات االإحتالل، 
حي��ث حاولت ال�شه��ر املا�ش��ي ال�شفر اإىل 
االردن لك��ن مت احتجازه��ا ل�شاع��ات قبل 

منعي من ال�شفر.
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :20-9-2019
زم��ن  يف  ال�شحف��ي  امل�ش��ور  االحت��الل 
بر�ش عبد الرحم��ن الكحلوت بالر�شا�ش 
م��ن قب��ل جن��ود  �شاقي��ه  احل��ي يف كلت��ا 
جي���ش االحتالل اأثن��اء تغطي��ة اأحداث 
اجلمعة اخلام�ش��ة وال�شبعني من م�شرات 
العودة 20/9/2019 )جمعة الت�شامن 
�ش��رق  "ملك��ة"  يف  لبن��ان(  الجئ��ي  م��ع 

ال�شجاعية.
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :20-9-2019
االحت��الل ال�شحف��ي اأحم��د �ش��اور  بعيار 
، خ��الل قم��ع االحت��الل  بالي��د  مع��دين 

للمتظاهرين يف كفر قدوم يف قلقيلية.
حمكم��ة  اأّجل��ت    :24-9-2019
االإ�شرائيلي��ة،   الع�شكري��ة  "عوف��ر" 
يف  االإع��الم  اأ�شت��اذة  ق�شي��ة  يف  النظ��ر 
وال�شاع��رة  الروائي��ة  برزي��ت  جامع��ة 
وداد الرغوث��ي، والت��ي حُتاك��م بتهم��ة 
االأول/  ت�شري��ن   29 اإىل  "التحري���ش" 
اأكتوبر املقبل. واجلت النظر يف اإ�شتئناف 
طلب حمام��ي الرغوثي ال��ذي ي�شمح لها 
باالإنتق��ال اإىل بيته��ا وممار�ش��ة عملها يف 
اجلامع��ة وح�ش��ور جل�ش��ات املحكم��ة يف 

املحاكم الع�شكرية االإ�شرائيلية.
الفي�شب��وك  اإدارة   :30-9-2019
النا�ش��ط  ح�ش��اب  حت��ذف  واالن�شتغ��رام 

�شامح منا�شرة ب�شكل نهائي.
الداخلي��ة  االنته��اكات  تفا�شي��ل    
الفل�شطينية خالل �شه��ر �شبتمر/ اأيلول 

2019
ال�شل��ح  حمكم��ة  ق��ّررت   :8-9-2019
ق�شي��ة  يف  النظ��ر  تاأجي��ل  اهلل،  رام  يف 
ال�شح��ايف احل��ّر رام��ي �شم��ارة ومرا�شل��ة 
مرك��ز "�شكايز" يف ال�شف��ة الزميلة نائلة 
خليل، بتهمة "القدح والت�شهر"، اإىل 15 

اأيلول.
ال�شلح  اأجل��ت  حمكم��ة   :10-9-2019
ق�شي��ة  يف  النظ��ر  اهلل،  رام  مدين��ة  يف 
اإغالق مكتب �شحيف��ة "العربي اجلديد" 
املقب��ل  االأول/اأكتوب��ر  ت�شري��ن   22 اإىل 
ب�شب��ب ع��دم ح�ش��ور �شاه��د االأم��ن الذي 

طلبته النيابة.
2019-9-15: ق��ّررت حمكم��ة ال�شل��ح 
مرك��ز  مدي��ر  طل��ب  رف���ش  اهلل،  رام  يف 
اإع��الم النج��اح غ��ازي مرجت��ى االإ�شتماع 
النف�شي��ة  االأ�ش��رار  لتقدي��ر  خب��ر  اإىل 
التي حلقت ب��ه، يف ق�شية ال�شحايف احلّر 
رام��ي �شم��ارة ومرا�شل��ة مرك��ز "�شكاي��ز" 
يف ال�شف��ة الزميل��ة نائل��ة خلي��ل، بتهمة 
"القدح والت�شهر"،  وتاأجيل اجلل�شة اإىل 

املقبل. الثاين/نوفمر  ت�شرين   5
2019-9-22:   منعت خمابرات �شلطة 
رام اهلل ال�شحف��ي  ع��الء رزق �شمايل  من 
ال�شف��ر ، كما  منعت جتديد ج��واز �شفره، 
بع��د متزيقه خ��الل هدم منزل��ه يف عدوا 
ع��ام 2014 ، وفر�ش��ت املخاب��رات  حجز 

امني  عليه .

تقرير

09

اإلعالم: أكثر من )26( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل سبتمبر
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غزة- الراأي - اآالء النمر
الواق��ع  حم��اكاة  م��ن  انطالق��ًا 
زائ��ف،  جتمي��ل  اأو  تهمي���ش  دون 
والبق��اء بالق��رب م��ن املجتمع يف 
م�شاكل��ه ومع�شالت��ه واالإحاط��ة 
عام��ًا  اإزعاج��ا  ي�شب��ب  م��ا  ب��كل 
ظاه��رة  اإىل  يتح��ول  ث��م  وم��ن 
�شلبي��ة، ت�شيء باملظهر االأخالقي 
للمجتم��ع وتغي��ر م�ش��ار اأعراف��ه 
وتقاليده التي ات�شمت باملحافظة 
واالأكرث التزام��ًا على مدار الزمن 

وال زالت.
لذلك تقرر تاأ�شي�ش جلنة وطنية 
تخت���ش باإخم��اد تل��ك الظواه��ر 
الت��ي تعب��ث باأخالقي��ات املجتمع 
نح��و ال�شل��ب، والعم��ل بج��د على 
الوع��ي  لن�ش��ر  مراح��ل متقارب��ة 
والتثقيف واإع��ادة ترتيب املظهر 
العام للمجتم��ع الفل�شطيني الذي 
حتلى بتجاوز العقبات واالنت�شار 
عل��ى اأ�شع��ب الظ��روف، يف نقط��ة 

حمورية تبعد "�شماعة احل�شار" 
يف توليد هكذا ظواهر.

الناط��ق االإعالمي با�ش��م اللجنة 
الوطنية لتعزيز ال�شلوك القيمي 
اإ�شماعيل الثوابتة، قال اإن هناك 
جمموع��ة من اللجان تتبع للجنة 
االأم، حي��ث تعم��ل ه��ذه اللج��ان 
ُبع��د  ذات  م�شاري��ع  تنفي��ذ  عل��ى 
قيمي ولكل منها اأهداف وو�شائل، 
وه��ي م�ش��روع احل��د م��ن م�شكل��ة 
الت�شول، م�ش��روع مكافحة ال�شحر 
التح�ش��ني  م�ش��روع  وال�شع��وذة، 
الوقاي��ة  م�ش��روع  املجتمع��ي، 
م��ن االنتح��ار، م�ش��روع مكافح��ة 
املخ��ّدرات، وم�ش��روع متابعة اأداء 

املوؤ�ش�شات احلكومية.
وحول طبيعة الق�شايا التي �شيتم 
عالجه��ا من خ��الل ه��ذه اللجنة، 
اأك��د الثوابت��ة اأن كاف��ة مظاه��ر 
ال�شل��وك ال�شلبية ه��ي حمل عمل 
اللجنة الوطنية، معترا اأن بيئة 

االأخ��الق ال�شيئ��ة واخلارجة عن 
واحلمي��دة،  االأ�شيل��ة  تقاليدن��ا 
هي جمالنا الذي نتحرك ونن�شط 

فيه للق�شاء عليها.
وذك��ر الثوابت��ة اأن هن��اك ع��دة 
اأه��داف ت�شعى اللجن��ة لتحقيقها 
منه��ا عام��ة وهي: تعزي��ز الوعي 
لدى كافة �شرائح املجتمع باأهمية 
القي��م واالأخ��الق، تعزي��ز القي��م 
املجتم��ع  الديني��ة والوطني��ة يف 
املجتم��ع  حماي��ة  الفل�شطين��ي، 
ع��ر  ال�شلبي��ة  ال�شلوكي��ات  م��ن 
معاجلاته��ا واحلد منه��ا، وحت�شيد 
املوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين للعمل ك�شركاء.
اأما االأه��داف اخلا�شة، فهي احلد 
من م�شكلة الت�شول يف قطاع غزة، 
خماط��ر  م��ن  املجتم��ع  حت�ش��ني 
التح�ش��ني  وال�شع��وذة،  ال�شح��ر 
املجتمع��ي م��ن خماط��ر التخاب��ر 
مع االحتالل، احل��د من التدخني 

املخ��درات  وتعاط��ي  وتروي��ج 
ح��االت  م��ن  احل��د  املجتم��ع،  يف 
اإ�شاف��ة  املجتم��ع،  يف  االنتح��ار 
لتعزي��ز ال�شل��وك االيجاب��ي لدى 
منت�شبي القط��اع العام يف التعامل 
م��ن  املواطن��ني، واال�شتف��ادة  م��ع 
ق��درات ال�ش��ركاء يف دع��م عم��ل 
وتطوي��ر  وحت�ش��ني  اللجن��ة، 

اإجنازاتها. 
عل��ى �شبي��ل املث��ال م��ن املب��ادرات 
بالتوعي��ة  اللجن��ة  ب��داأت  الت��ي 
"حت��دي  حمل��ة  بخ�شو�شه��ا، 
ال�شك��ر" فهي حمل��ة تن�شر الوعي 
وتف��ادي  ال�شك��ر،  خماط��ر  نح��و 
الرتكي��ز عليه يف �شت��ى املاأكوالت 
تاأث��ر  م��ن  ل��ه  مل��ا  واحللوي��ات 
وتدهوره��ا  ال�شح��ة  عل��ى  ف��ادح 
يف امل�شتقب��ل، وه��ي حمل��ة الق��ت 
اجلمه��ور،  ل��دى  وقب��وال  رواج��ا 
كم��ا األق��ت بظ��الل جناحه��ا حني 
يفك��ر  وب��داأ  املجتم��ع  تداوله��ا 

بتطبيقيها جديًا.
اجلدي��ر بذكره اأن اللجنة تتكون 
احلكوم��ة  وزارات  جمي��ع  م��ن 
"مب�شتوى مدير عام عن كل وزارة" 
وموؤ�ش�ش��ات املجتمع املدين، ونخب 
جمتمعي��ة نا�شط��ة، حي��ث تهت��م 
اللجن��ة بتبّن��ي م�شاري��ع وبرام��ج 
ملعاجل��ة امل�ش��كالت املجتمعية، من 
كاّف��ة،  اجله��ود  توظي��ف  خ��الل 
وتع��اون جه��ات االخت�شا�ش على 

امل�شتوى الر�شمي وغر الر�شمي.
ر�شال��ة اللجن��ة مهم��ة م��ن حي��ث 
التح��رر م��ن الكث��ر م��ن امل�ش��اكل 
ال�شلبية مث��ل االأهمية بالتحرير 
اأن  ميك��ن  ف��ال  االحت��الل،  م��ن 
نواجه ونقاوم االحتالل مبجتمع 
مفكك، و�شيك��ون اإطالق املبادرات 
املجتمعي��ة ناب��ع من قب��ل النخب 
وال�شب��اب وجمي��ع ال�شخ�شيات يف 
�شبي��ل الو�ش��ول اإىل جمتمع خال 

من ال�شلبية.

تأسست لها لجنة وطنية

حمالت حكومية تقّوم سلوكيات المجتمع 



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

االثنين  08 صفر 1441هـ / 07  أكتوبر  2019م
Monday - 07 October 2019

تقرير

11

غزة- الراأي- �شامي جاد اهلل
 ابتك��ر املعلم �شالح اجل��زار  من مدر�شة 
الزه��اوي االأ�شا�شي��ة مبديري��ة تعلي��م 
غرب غ��زة  طرقًا اإبداعية لتعليم مادة 
الثام��ن  ال�ش��ف  يف  لطلبت��ه  الرجم��ة 

االأ�شا�شي بدون ا�شتخدام احلا�شوب.
وتعلي��م الرجمة يت��م  يف االأ�شا�ش عر  
احلا�ش��وب م��ن خ��الل تعري��ف الطلب��ة  
باالأوام��ر واللبن��ات  واللغات الرجمية 
املوجودة  وكيفي��ة ا�شتخدامها  للتعامل 
م��ع ال�شور والر�شوم��ات وال�شوت واأفالم 
الفيدي��و واملو�شيقي الإنتاج برنامج معني 

اأو اإنتاج �شكل حمو�شب.
وب�شب��ب احل�ش��ار املفرو���ش عل��ى غ��زة 
وجد املعلم اجل��زار نف�شه اأمام حتديات 
كب��رة اأبرزه��ا انقط��اع الكهرب��اء ع��ن 

فل��م   ، احلوا�شي��ب  ونق���ش  مدر�شت��ه 
ي�شت�شل��م  وب��ادر بالعم��ل عل��ى تذلي��ل 
ال�شعوب��ات وكان لديه اإ�شرار كبر على 
تعلي��م طلبته م��ادة الرجم��ة  حتى لو 

كان بدون ا�شتخدام احلا�شوب.
  فقام بتحليل املنهاج املقرر ووجد  تعلم 
الرجمة يرك��ز على برنام��ج �شكرات�ش 
SCRATCH  وهو عبارة عن  بيئة 
برجم��ة �شهل��ة و ب�شيط��ة ، ته��دف اإىل 
تنمي��ة االإب��داع و االبت��كار للمتعلم��ني، 
و ت�شم��ح �شكرات�ش مل�شتخدميه��ا باإن�شاء 
م��ن  التفاعلي��ة  وق�ش�شه��م  األعابه��م 
خالل لغ��ة برجمة ب�شيط��ة، جمانية و 
مفتوح��ة امل�ش��در، ت�شتخ��دم الكائن��ات 
الر�شومي��ة ب��داًل م��ن االأك��واد املعق��دة 
الت��ي ت�شتعم��ل عادة يف لغ��ات الرجمة 

االأخرى.
وبع��د التع��رف عل��ى برنام��ج �شكرات�ش 
�ش��رع  كام��ل  ب�ش��كل    SCRATCH
املعل��م �ش��الح اجل��زار   باإع��داد بع���ش 
املج�شم��ات واحلاوي��ات  واالألواح واأطلق 
عليه��ا م�شطلح��ات  ت�شاب��ه م�شطلح��ات 
عل��م الرجم��ة وه��ذه املج�شم��ات ه��ي 
:  اللبن��ات الرجمي��ة وه��ي عب��ارة عن 
قط��ع م�شنوع��ة م��ن الكرت��ون وال��ورق 
املل��ون ، وحاوي��ة اللبن��ات وه��ي عب��ارة 
عن خزانة  م�شنوعة من الكرتون اأي�شًا 
تو�شع بها اللبنات الرجمية،  واالألواح 
املغناطي�شي��ة وهي اإط��ار خ�شبي به لوح 
معدين من �شفائح �شمن  يتم ا�شتخدامه 

لرتكيب اللبنات الرجمية.
�ش��الح  املعل��م  ق��ام  لذل��ك  باالإ�شاف��ة 

باإع��داد جمموع��ة م��ن االأوراق املكتوب 
عليها االأوامر واالإيقونات واالإحداثيات  
التي تت�شابه متامًا مع عنا�شر الرجمة 
املوج��ودة يف الرنامج املحو�شب ، بحيث 
الرجم��ة   حم��اكاة  الطال��ب  ي�شتطي��ع 
والتفاعل معها وتطبيقها وتعلمها ب�شكل 

يدوي.
وق��د ادخ��ل املعل��م اجل��زار اإنتاجه اإىل 
الف�ش��ل و�ش��رع يف تعلي��م الطلبة ووجد 

تفاعاًل قويًا  .
تخ�ش���ش  خري��ج  اجل��زار  املعل��م  ون��وه 
تعليم العلوم والتكنولوجيا من اجلامعة 
اأن   اإىل   2012 ع��ام  بغ��زة  االإ�شالمي��ة 
مبادرت��ه ت�شاع��د يف تب�شي��ط وجت�شيد 
مفاهي��م الرجم��ة الت��ي تعتم��د عل��ى 
خلق واقع افرتا�شي يو�شع فيه الطالب 

املغناطي�شي��ة  االأل��واح  في�شتخدم��وا 
واللبن��ات الرجمية يف التعلم، ويتحول 
التعل��م اإىل لعبة مث��رة و�شيقة، ميلوؤها 

املرح والتناف�ش..
ي�ش��ار اإىل اأن هذه املب��ادرة واالأفكار قد 
اأحدث��ت حراكًا يف املدر�ش��ة واإ�شادة من 
قب��ل الطلب��ة واملعلم��ني،  كم��ا اأنه��ا تعد 
واحدة م��ن املبادرات االأف��كار الريادية 
املب��ادرون  املعلم��ون  ي�شتخدمه��ا  الت��ي  
يف قط��اع غ��زة �شم��ن  اال�شتف��ادة م��ن 
امل��واد واخلام��ات املوج��ودة يف البيئ��ة 
اأنه��ا  اإىل  اإ�شاف��ة  للتعلي��م  وت�شخره��ا 
تاأت��ي   الت��ي  املب��ادرات   ت�شن��ف �شم��ن 
للتغلب عل��ى ال�شعوبات الت��ي تواجههم 
يف عمله��م خا�شة �شعوب��ات نق�ش املواد 

واالأجهزة وانقطاع الكهرباء.

غزة-الراأي
اأطلقت الدائرة الفنية بالتعاون مع 
ق�ش��م االإ�ش��راف الرتب��وي مبديرية 
يون���ش  بخ��ان  والتعلي��م  الرتبي��ة 

مبادرة: “معا ن�شتطيع”
ب��دوره، اأو�ش��ح اأ. �شم��ر اأب��و �شت��ات 
مدي��ر الدائ��رة الفني��ة باملديري��ة 
بع���ش  لوج��ود  ج��اءت  املب��ادرة  اأن 
اال�شكالي��ات الت��ي يع��اين منها عدد 
من الطلب��ة والتي تتعل��ق ب�شعف يف 
مه��ارات القراءة والكتابة الفتا اىل 
اأن الهدف منها هو عالج تلك امل�شاكل 
وذل��ك بتع��اون كاًل م��ن  املعل��م وويل 
االأم��ر حتى حتقق املب��ادرة اأهدافها 

املن�شودة.
وعر���ش اأ. اأبو �شتات فك��رة املبادرة 
مو�شح��ًا اأنه��ا تعتم��د عل��ى التعلي��م 
امل��وازي داخ��ل احل�ش��ة ال�شفية من 
القرائ��ي  ال�شع��ف  معاجل��ة  خ��الل 
والكتاب��ي لطلبة ال�شف��وف )3 �6(، 
حيث يت��م تدريبه��م عل��ى املفردات 
م��ن  املنتق��اة  والفق��رات  واجلم��ل 
ح�ش��ة  خ��الل  املق��ررة  الدرو���ش 
اللغ��ة العربي��ة وف��ق ج��دول م�شبق 
 )7�  5( ف��رتة  خ��الل  اإع��داده  مت 
دقائ��ق من وق��ت احل�ش��ة وذلك من 
اأج��ل الو�شول اإىل تكام��ل يف االأداء 

وحت�شني حت�شيل الطلبة.

وعن اأه��داف املب��ادرة اأو�ش��ح اأ. اأبو 
�شتات اأنها ت�شع��ى اإىل عالج ال�شعف 
يف  والكتاب��ة  الق��راءة  مهارت��ي  يف 
ال�شف��وف امل�شتهدف��ة، ورف��ع كفاءة 
املعلمني اأثناء ا�شتخدام املجموعات 
ال�شفية املتجان�ش��ة، وتعزيز مفهوم 
ال�شراك��ة امل�شتدام��ة ب��ني املدر�ش��ة 
والبي��ت يف اإط��ار حتقي��ق التكاملية 

بينهما.
واأ�ش��ار اأ. اأب��و �شت��ات اإىل اأن املبادرة 
انطلق��ت يف الف�شل الدرا�ش��ي االأول 
 ،2019  2018- الدرا�ش��ي  للع��ام 
ه��ي  مدار���ش  �شت��ة  وا�شتهدف��ت 
امل�شرتك��ة،  االأ�شا�شي��ة  ال�شف��وة 

وطارق بن زياد االأ�شا�شية امل�شرتكة، 
واأحمد عبد العزيز االأ�شا�شية بنني، 
وعي��د االأغا االأ�شا�شية بنني، وجرار 
الق��دوة الثانوية بن��ني، وعيد االأغا 
االأ�شا�شي��ة بن��ات، وبع��د اأن حقق��ت 
نتائج ملمو�ش��ة يف امليدان مت تو�شيع 
دائ��رة العم��ل يف املدار���ش لتنطل��ق 
يف الف�ش��ل الدرا�شي الث��اين يف �شتة 
العين��ة  لت�شب��ح  اأخ��رى  مدار���ش 
امل�شتهدفة اثني ع�شر مدر�شة بواقع 
اإىل  منوه��ًا  وطالب��ة،  طالب��ًا   860
اأن املديري��ة يف ه��ذا الع��ام -2019 
اأطلقته��ا يف خم���ش مدار�ش   2020
به��دف الرتكيز عل��ى الطلبة االأكرث 

تدني��ًا يف حت�شي��ل مهارت��ي القراءة 
والكتابة.

واأكد اأ. اأبو �شتات اأن املبادرة حققت 
بع��د تنفيذه��ا خ��الل الع��ام املا�شي 
اأهدافه��ا املن�ش��ودة والت��ي متثلت يف 
زيادة اأعداد الطلبة املتقنني ملهارتي 
الق��راءة والكتاب��ة بن�شب��ة جي��دة، 
وحت�شن ملحوظ يف حت�شيل الطلبة 
املختلف��ة،  الدرا�شي��ة  املباح��ث  يف 
وع��ززت ال�شراك��ة امل�شتدام��ة ب��ني 
املدر�شة والبيت، وحققت التكاملية 
التعليمي��ة  العملي��ة  اأركان  ب��ني 
م��ن  كل  بجه��ود  م�شي��دا  التعلمي��ة 

�شاهم فى اجناحها

" المعلم الجزار"  يبتكر طرقًا إبداعية لتعليم البرمجة 
بدون استخدام الحاسوب

تعليم خان يونس يطلق مبادرة “معًا نستطيع”
 لعالج ضعف القراءة والكتابة
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غزة - الراأي
قال رئي�ش املكتب االإعالمي احلكومي 
�شالم��ة مع��روف، اإن��ه بع��د التوا�شل 
م��ع جمل���ش الق�ش��اء االأعل��ى، فاإنن��ا 
نوؤك��د اأن ق�شي��ة قتل الطف��ل املغدور 
حمم��ود �شقفة ما زال��ت منظورة اأمام 
حمكمة بداي��ة خانيون�ش ومل ي�شدر 
فيه��ا اأي اأحكام، خالفا مل مت تداوله 
ع��ر اإح��دى ال�شفحات عل��ى �شبكات 

التوا�شل االجتماعي.
وحّمل مع��روف امل�شوؤولي��ة القانونية 
يف ت�شري��ح مقت�ش��ب و�ش��ل )الراأي(، 
عن ن�شر ه��ذا اخلر الكاذب وتداوله 
ل�شفح��ة غ��زة االآن والقائ��م عليه��ا 
م�شطفى عيا�ش املتواجد خارج قطاع 

غزة.
واأ�ش��ار اإىل اأنه مت التحذير �شابقا من 
النقل ع��ن هذه ال�شفحة ل�"ا�شتهارها 
�شحيح��ة  غ��ر  معلوم��ات  بن�ش��ر 

وتعمدها بث اإ�شاعات كاذبة".

معروف: لم تصدر 
أحكام في قضية 
الطفل المغدور 

محمود شقفة

رام اهلل - الراأي
قال��ت وزارة االأوق��اف وال�ش��وؤون الدينية، 
ال�شه��ري ح��ول  اإنه��ا وثق��ت يف تقريره��ا 
24 اقتحام��ا  االعت��داءات االإ�شرائيلي��ة، 
للم�شج��د االق�شى املبارك، و52 حالة منع 
رف��ع االأذان يف امل�شج��د االإبراهيمي، خالل 

�شهر اأيلول املن�شرم.
واأو�شحت االأوقاف يف تقريرها، اأن �شلطات 
االحت��الل توا�ش��ل ح�شاره��ا والتدخل يف 
�شوؤون امل�شجد االبراهيمي، م�شرًة اإىل اأنها 
اأغلقت��ه اأمام امل�شل��ني امل�شلمني، يوم 30/9 

ب�شكل كامل، بحجج االعياد اليهودية.
ولفت��ت اإىل اأن االأم��ر مل يقت�ش��ر على هذا 
احل��د ب��ل �شمح��ت لع��دد م��ن امل�شتوطن��ني 
باعت��الء �شط��ح احل��رم االإبراهيم��ي، كم��ا 
موظف��ي  عل��ى  االحت��الل  جن��ود  اعت��دى 
امل�شجد بال�شب واالهانة والقاء حاجاتهم 
يف ال�شارع، اإ�شافة اإىل ا�شتحداث خط مياه 
اإىل منطق��ة ال�شح��ن، وتنفي��ذ حفري��ات 
ومتدي��دات �شحي��ة بجوار ال��درج االبي�ش 

على مدخل احلرم.
وبينت وزارة االأوق��اف اأن قوات االحتالل 
هدمت م�شجد االأم��ة يف منطقة خلة جبل 
جوه��ر يف اخللي��ل، وال��ذي تبل��غ م�شاحته 
200 مرت مربع، وهو يف مرحلة الت�شطيب.

ويف امل�شج��د االق�ش��ى، قالت االأوق��اف، اإن 
وترة التحري�ش ارتفعت تزامنا مع اعياد 

اليه��ود، وكثفت جماعات الهي��كل دعواتها 
القتحامه باأعداد كبرة.

واأ�ش��ارت اإىل اأن��ه يف تط��ور الف��ت، ح��اول 
االأق�ش��ى  امل�شج��د  اقتح��ام  م�شتوطن��ون 
بعد �ش��الة املغ��رب، حماول��ني تكري�ش نهج 

االقتحامات بكل وقت .
اعتق��ال  االحت��الل  ق��وات  توا�ش��ل  كم��ا 
يف  املرابط��ني  والن�ش��اء،  الرج��ال  وابع��اد 
منع��ت  كم��ا  املب��ارك،  االأق�ش��ى  امل�شج��د 
جلن��ة االإعم��ار التابع��ة لدائ��رة االأوقاف 
اال�شالمي��ة يف القد�ش من العمل يف امل�شجد 
االأق�شى املبارك ملنع �شقوط احلائط املهدد 
باالنهيار عند باب ال�شل�شلة، ومنعت اأعمال 

ترميم يف اأر�شية امل�شجد االأق�شى.
وعل��ى �شعي��د احلفري��ات اأ�شف��ل وحمي��ط 
االحت��الل  طواق��م  وا�شل��ت  االق�ش��ى، 
ملغ��ارة  املتاخم��ة  املنطق��ة  يف  حفرياته��ا 
القطن يف باب العام��ود واأ�شفل �شور البلدة 

القدمية.
م�شاج��د القد�ش مل ت�شلم من االعتداءات، 
فق��د اقتحم��ت ق��وات االحت��الل م�شج��د 
االربعني يف بلدة العي�شوية، واأ�شابت عددا 
من امل�شلني بحاالت اختناق جراء اطالقها 

قنابل الغاز داخل امل�شجد.
ويف بي��ت حل��م، اقتحمت ق��وات االحتالل 
املق��رة االإ�شالمي��ة يف خمي��م عاي��دة، كما 
اقتح��م اكرث م��ن 1200 م�شتوط��ن �شريح 

يو�شف يف نابل�ش الأداء طقو�ش تلمودية.

وهدم مسجد ومداهمة آخر

24 اقتحاًما لألقصى و52 حالة منع لألذان باإلبراهيمي في أيلول


