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

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيًا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

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

)  12 ( صفحة

العدد ) 420 ( السنة  السادسة

اإلثنين
15  رجــــب  1436هـــــ 

04 مايو - آيار  2015م
 Monday - 04 May  2015  

08

02

03

في اليوم العالمي 
للصحـــــافة .. 

 بين استجداء 
الحرية والمطالبة 

بتشريعها
الراأي _ اآالء النمر:

ال�ضف��ة  يف  الفل�ضطين��ي  ال�ضحف��ي  يواج��ه 
والقطاع �ضيول من العقبات التي تواجه حريته 
االإعالمية واآلية ممار�ض��تها كيفما ي�ضاء , فيقف 
االحت��الل يف وجه االإعالميني كم��ا تقف بع�ض 
اجلهات الفل�ضطينية خمت�ضة يف مواجهة الراأي 
العام و�ضد احلريات ال�ضحفية وقذفها يف مرمى 

التهدي��د  �ض��يما  واالعتق��ال  املن��ع 
مهن��ة  اأن  ورغ��م  واال�ض��تهداف. 

انتهينا من كافة 
االستعدادات إلجراء اختبارات 
الثانوية العامة

في حوار خاص مع وكيل وزارة التربية 
شبكة الرأي الفلسطينية ترتدي حلة والتعليم بغزة د. زياد ثابت

جديدة باليوم العالمي لحرية الصحافة

صحفيو غزة ... تقاسمٌ لألشواق وحنينٌ 
لزمالئهم الشهداء 
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حلة عصرية 
ال��راأي  لوكال��ة  اجلدي��د  الوج��ه  وع��ن 
الثوابت��ة  اإ�ض��ماعيل  ال�ض��حفي  ,ق��ال 
مدي��ر الوكال��ة " الي��وم تكت�ض��ي الوكال��ة 
االفرتا�ض��ي  الع��امل  يف  ع�ض��رية  حل��ة 
"االنرتنت", وبالتزامن �ضيتم االإعالن عن 
اإط��الق موقع "الراأي �ض��ور" والذي ي�ض��م 

اآالف ال�ضور اخلا�ضة بالوكالة."
الع��ام  ال��راأي  �ض��بكة  واأ�ض��اف:" تدخ��ل 
الثال��ث بالتزامن مع الي��وم العاملي حلرية 
ال�ض��حافة الثال��ث م��ن مايو وه��ي تواكب 
التكنولوج��ي  التط��ور  اجلدي��دة  بحلته��ا 
واأ�ض��اليب العر�ض على اأجهزة احلوا�ضيب 
الذكي��ة  الهوات��ف  واأجه��زة  املختلف��ة 

واالأجهزة اللوحية املختلفة."
احللة اجلديدة ت�ضمل زوايا مثل الزاوية 
اجلدي��دة "ان�ض��ر خربك" حيث �ض��تتمكن 
كل املوؤ�ض�ضات االأهلية وغري االأهلية بن�ضر 
اأخباره��ا ع��رب وكال��ة ال��راأي م��ن خ��الل 

اإدخال اخلرب وال�ضورة.
واأ�ض��ار الثوابت��ة اإىل اأن اأق�ض��ام الوكال��ة 
�ض��ُتظهر "ال�ض��اليدر الرئي�ض��ي" واالأخبار 
الفرعي��ة وزاوي��ة التقاري��ر ب�ض��كل بارز, 
واحلكومي��ة,  الفل�ض��طينية  واالأخب��ار 
والعربي��ة, واالأخب��ار العربي��ة والدولية 

والريا�ضية واالأ�ضرية والتكنولوجية.
وت�ض��م وكال��ة ال��راأي العربية ح�ض��ابات 
االجتماع��ي  التوا�ض��ل  مواق��ع  عل��ى 
)الفي�ضبوك وتويرت ويوتيوب وان�ضتجرام 
اأو  �ض��حفي  اأي  وباإم��كان  والوات�ض��اب( 
مواط��ن يف اأي م��كان يف العامل اال�ض��تفادة 
م��ن هذه اخلدم��ات املجانية الت��ي تقدمها 
عل��ى  االأخب��ار  خدم��ة  ويف  الوكال��ة, 
الوات�ض��اب ميكن اجلميع امل�ضاركة يف ذلك 
من خ��الل اإر�ض��ال ر�ض��الة عرب الوات�ض��اب 

على الرقم 00972595775775 .

صوت المواطن للمسئول
بدوره ,  قال ال�ضحفي حممد حبيب مدير 
اإذاعة الراأي الفل�ضطينية:" نطلق اخلطة 
الرباجمي��ة الإذاع��ة الراأي الفل�ض��طينية 
للتاأكي��د  واح��د"  "وط��ن  م�ض��مى  حت��ت 
عل��ى �ضيا�ض��ة ه��ذه االإذاع��ة احلكومي��ة 
الت��ي تقدم براجمه��ا لكافة اأبناء �ض��عبها 
ولنوؤك��د  توجهاته��م  و  اأطيافه��م  بكاف��ة 
على ال�ض��عار ال��ذي اأطلقت��ه االإذاعة منذ 
يومه��ا الي��وم االأول, و ه��و �ض��وت املواطن 
للم�ضئول لنكون دائمًا يف امليدان مع �ضعبنا 
الفل�ضطيني ولنكون �ض��وته اىل احلكومة 
و اىل امل�ض��ئول والعم��ل على حل م�ض��اكله 
الرباجمي��ة  اخلط��ة  هموم��ه  ومعاي�ض��ة 

الراأي الفل�ض��طينية:" اإن �ض��حيفة الراأي 
احلكومية هي امل��راآة االإعالمية الناطقة 
با�ضم احلكومة الفل�ضطينية, لكن تقاع�ض 
حكومة الوفاق ع��ن تاأدية مهامها وتوفري 
املوازنة الت�ض��غيلية ل��وزارة االإع��الم اأدى 
اإىل ع��دم القدرة على طباعة ال�ض��حيفة 
ورقي��ًا", م�ض��رية ان ه��ذا االأم��ر مل يق��ف 
حاجزًا منيع��ًا اأمام طاقم ال�ض��حيفة باأن 
يجعله��ا تتوق��ف عن ال�ض��دور ب��ل انتقلت 
جمهوره��ا  تخاط��ب  الكرتوني��ة  لتك��ون 
امل�ضتهدف عرب موقع الكرتوين خا�ض بها .
ولفتت  اإىل ان املوقع االلكرتوين ل�ضحيفة 
ال��راأي يحتوي عل��ى حلة جدي��دة يتميز 
بالعدي��د م��ن الزوايا املختلف��ة واملتنوعة 
منها ال�ضفحات املتخ�ض�ضة منها " االإعالم 
اجلديد, واالإداريات, والق�ض��اء, الدينية, 
" باعتبار هذه ال�ضفحات تتناول العديد 

اجلدي��دة حتم��ل يف طياته��ا العدي��د م��ن 
الربامج املتنوعة والتي ت�ض��تهدف فئات و 

�ضرائح جمتمعية عديدة".
الربام��ج  م��ن  ع��دد  هن��اك  واأ�ض��اف:" 
وزارات  عليه��ا  تق��وم  الت��ي  احلكومي��ة 
خالله��ا  م��ن  نح��اول  ر�ض��مية  وموؤ�ض�ض��ات 
ه��ذه  اأن�ض��طة  عل��ى  ال�ض��وء  ت�ض��ليط 
تقدمه��ا  الت��ي  اخلدم��ات  و  املوؤ�ض�ض��ات 
للمواط��ن الفل�ض��طيني, كم��ا حتت��وي هذه 
اخلطة على العديد من الربامج الق�ض��رية 
الت��ي تقدم املعلومة اخلفيفة للم�ض��تمعني 

يف العديد من املوا�ضيع.

رغم المعوقات 
ن��داء  ال�ض��حفية  اأك��دت  جهته��ا,  م��ن 
�ض��حيفة  حتري��ر  مدي��رة   - الدرميل��ي 

االأح��داث واملعلوم��ات املتنوع��ة التي تهم 
الق��ارئ ب�ض��كل كبري جدا, هذا باالإ�ض��افة 
اإىل العدي��د م��ن الزواي��ا امل�ض��وقة منه��ا 
ع��ن  تتح��دث  مقد�ض��ية  نفح��ات  زاوي��ة 
واأي�ض��ًا  القد���ض,  يف  االأثري��ة  االأماك��ن 
الزاوي��ة ال�ض��حية الت��ي تقدم الن�ض��ائح 
العدي��د  اإىل  باالإ�ض��افة   , الق��ارئ  ل��دى 
حتاك��ي  الت��ي  ال�ض��حيفة  التقاري��ر  م��ن 
هم��وم املواط��ن الفل�ض��طيني �ض��واء كان��ت 
تقارير �ضيا�ض��ة اقت�ضادية اأو اجتماعية, 

وغريها.

فضح جرائم االحتالل
من جانبه,  قال �ضنان فلفل - مدير وكالة 

الراأي باللغة االجنليزية:" 
ال��راأي  وكال��ة   )Al- Ray Agency(
باللغ��ة االجنليزي��ة هي و�ض��يلة اإخبارية 
تتب��ع  االلك��رتوين  للن�ض��ر  فل�ض��طينية 
للمكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي يف مدين��ة 
غ��زة انطلق��ت يف �ض��هر فرباي��ر م��ن العام 
االأجنب��ي  اجلمه��ور  م�ض��تهدفة   2013

الناطق بالغة االجنليزية .
ون��وه اأن وكالة ال��راأي باللغة االجنليزية 
يف 3/2/2013 انطلق��ت به��دف تغطي��ة 
ظ��روف ووقائ��ع ال�ض��عب الفل�ض��طيني يف 
االأرا�ض��ي الفل�ض��طينية املحتلة و ال�ضتات 
مع التاأكيد على البعد التاريخي للق�ض��ية 

الفل�ضطينية . 
وتاب��ع:" كم��ا ته��دف اىل زي��ادة الوع��ي 
اجتاه الق�ض��ية الفل�ض��طيني و العمل على 
�ض��حد الرواية االإ�ض��رائيلية الكاذبة عن 
طري��ق ف�ض��ح جرائم��ه املتكررة ," م�ض��ريا 
اىل اأن الوكال��ة تعتم��د يف اأخباره��ا عل��ى 
التغطية املبا�ض��رة باالإ�ضافة ايل ترجمة 
العربي��ة  باللغ��ة  الوكال��ة  م��ن  االأخب��ار 

كم�ضدر رئي�ضي لالإخبار.

أطفأت 3 شمعات من مشوارها الصحفي

شبكة الرأي الفلسطينية
ترتدي حلة جديدة باليوم العالمي لحرية الصحافة

غزة-الراأي:
ج��ددت �ض��بكة ال��راأي الفل�ض��طينية م��ن 
�ضكلها وارتدت حلة جديدة  حني اأطلقت 
ن�ض��خة جديدة جميلة ال�ضكل , متجددة 
امل�ض��مون �ضهلة الو�ضول اىل قلب القارئ , 
تبتغي بذلك ت�ض��هيل ا�ضتفادة القراء من 
خدم��ات املوقع , ويتمتع الت�ض��ميم مبيزة 
جتمع املوا�ضيع االإخبارية يف منوذج يلبي 

احتياجات القراء.
ال��راأي  �ض��بكة  اطفاأته��ا  �ض��معات  ث��الث 
لت�ض��ادف الي��وم الثال��ث م��ن ماي��و اليوم 
العاملي حلرية ال�ضحافة والكلمة احلرة, 

والوكالت��ني  )االإذاع��ة  معه��ا  ووح��دت 
عربي واجنليزي وال�ض��حيفة( يف �ض��بكة 
الراأي الفل�ضطينية االإعالمية احلكومية 
العامل��ي  االإعالم��ي  الف�ض��اء  يف  لتحل��ق 
لتلتق��ط االأخب��ار , وتق��ف عل��ى دقائ��ق 
الفل�ض��طيني  للمواط��ن  لتنقله��ا  االأم��ور 
والعرب��ي كم��ا ه��ي عل��ى حقيقته��ا وم��ن 
مو�ض��وعية  ب��كل  املختلف��ة  م�ض��ادرها 

و�ضفافية وجترد.
�ض��بكة  رئي���ض   - احلدي��دي  عم��اد  د.   
الراأي الفل�ض��طينية اأك��د اأن وكالة الراأي 
جاءت لي�ض��ت ملجرد طرح ق�ض��ايا واأخبار 

, ب��ل للوقوف عل��ى الق�ض��ايا الوطنية مع 
خ��الل  وم��ن  الواقع��ي  العلم��ي  التحلي��ل 
حل��ة  يف  فاعل��ة,  وطني��ة  �ضخ�ض��يات 
جديدة "وطن واحد" الأن الوطن يجمعنا 
ويظلنا ويوحدنا كلنا لتنطلق ال�ض��بكة يف 

التوعية والتثقيف والتنوير .
واأو�ضح اأن �ضبكة الراأي الفل�ضطينية  هي 
العني التي تب�ض��ر العامل بجرائم املحتل 
اأ�ض��اليبه  وف�ض��حت  الغا�ض��م  ال�ض��هيوين 
واأظه��رت نواي��اه اخلبيث��ة , وخلعت عنه 
ث��وب الت�ض��ليل واخل��داع, لتبق��ى من��ربًا 

اإعالميا حيا.
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صديق لشهيدين
واالإح�ض��ا�ض  ال�ض��ديد  احل��زن  خي��م 
بالفاجعة امل�ض��اعفة على ال�ض��حفي ن�ض��ر 
الفل�ض��طينية  ال�ض��بكة  رئي���ض  ف��ول  اأب��و 
لل�ض��حافة واالإعالم, لفق��ده اثنني من اأعز 
زمالئ��ه ال�ض��حفيني الذي��ن ا�ضت�ض��هدوا يف 
الع��دوان االأخري على غزة اأثناء ف�ض��حهم 
ونقله��م  الهمجي��ة  االحت��الل  ملمار�ض��ات 

احلقيقة .
ففق��د اثنني من االأ�ض��دقاء دفع��ة واحدة 
�ض��ادمًا  اخل��رب  كان  �ض��هر  م��ن  اأق��ل  ويف 
وموؤث��رًا عل��ى نف�ض��ية اأب��و ف��ول عن��د اأول 
حلظ��ات �ض��ماعه ا�ضت�ض��هاد زمالئ��ه رام��ي 
ري��ان وحممد الدي��ري, والذي��ن مل يغيبوا 
ولو للحظة عن خميلته ف�ض��وت �ضحكاتهم 
وذكرياته��م اجلميلة معه الزالت عالقة يف 

ذهنه ويتذكرهم يف كل وقت.
ال  الت��ي  اجلميل��ة  ذكرياته��م  زال��ت  وال 
ت�ض��داأ ت��دور يف خميل��ة اأب��و ف��ول وكاأنه��ا 
فيل��م مت�ض��ل فيحدثن��ا بابت�ض��امة ظهرت 
جلي��ة على حمياه عند ا�ضتح�ض��اره موقف 
طري��ف له م��ع زميله حمم��د الديري فقال 

: " يف اأح��د االأيام قام الديري بت�ض��ويري 
وتركي��ب راأ�ض اأ�ض��د على ج�ض��مي وقال يل 
تذك��ر هذه ال�ض��ورة اإن رحل��ت وكاأنه يعلم 

اأنه �ضريحل".
اأح��د  يعو���ض  ال  اأن��ه  ف��ول  اأب��و  ذك��ر  و 
غي��اب االأخ��ر  ولكن ن�ض��تطيع املرور �ض��ويًا 
اإىل اأعم��ق م��ن غي��اب اجل�ض��د م��ن خ��الل 
االحت��الل  جرائ��م  ف�ض��ح  يف  اال�ض��تمرار 
وك�ض��ف احلقيق��ة الت��ي �ض��حى زمالئي يف 
�ض��بيلها باأرواحهم, مطالبًا االحتاد الدويل 
لل�ضحفيني يف بروك�ض��ل بالتحرك ال�ضريع 
م��ن اأج��ل ت�ض��كيل جلن��ة حتقي��ق دولي��ة 
ال�ض��حفيني  ا�ضت�ض��هاد  ظ��روف  يف  للنظ��ر 

الفل�ضطينيني خالل نقلهم احلقيقة.

أحلى من السكر
مل يك��ن يتوق��ع عل��ي العيل��ة اأن��ه �ض��يفقد 
�ض��هيدًا يف  ال�ض��حفي خال��د حم��د  زميل��ه 
ي��وم م��ن االأيام  حي��ث اأنه ال ي��زال يرف�ض 
�ض��يزور  واأن��ه  تقب��ل فك��رة رحي��ل خال��د 
ق��ربًا له قائ��ال: " مل ا�ض��توعب حتى االآن 
اأن��ه رح��ل عن��ا لالأب��د , رمب��ا �ض��يخرج بعد 

عصامي وجاد
اأربع وع�ض��رون �ضاعة يف واحد وخم�ضني 
يوم��ًا مليئ��ة بالوج��ع والقل��وب املثقل��ة 
باالآهات واالأّنات, مل تكن كلها �ض��واء, بل 
تزداد مع عمق اال�ضتهداف والقتل الذي 
يحدث��ه االحت��الل يوما بعد ي��وم, ولكن 
اأثقله��ا على قلب اأحمد اأبو قمر  �ض��حفي 
يف جريدة الر�ض��الة حلظة فقده لزميله 
حممد ظاهر ال��ذي كانت تربطه عالقة 
وثيقة والذي اأدرك اأن االحتالل حّولها 

اإىل ذكريات األيمة.
وق��ال اأبو قم��ر:" فقدان زميلي ال�ض��هيد 
ظاه��ر اأفج��ع ج��ل الزم��الء ال�ض��حفيني 
خا���ض,   ب�ض��كل  الر�ض��الة  �ض��حيفة  يف 
كم��ا فجعن��ا  ع��ام,  ب�ض��كل  وال�ض��حفيني 
بفقدان ثلة كرمية من ال�ضحفيني خالل 
الع��دوان على غ��زة"", م�ض��يفًا اأن ظاهر 
كان مث��ال لل�ض��حفي املهن��ي ال��ذي اأحبه 
كل من يتعامل معه �ض��واء داخل موؤ�ض�ضة 
الر�ض��الة اأو خارجها فق��د كان مبدعًا يف 
عمله, ع�ض��امي بالدرجة االأوىل جاد يف 
تعامل��ه ملتزمًا بح�ض��ور ال��دوام يف وقته 

قلي��ل م��ن املكتب ويت�ض��ل بي الأو�ض��له معي 
عل��ى طريقي, بيد اأن��ه بالتاأكي��د هو الذي 
�ضيو�ض��لنا مع��ه عل��ى طريق��ه نح��و املج��د 
وال�ض��هادة ". "خالد كان اأحلى من ال�ضكر" 
بهذه الكلمات بداأ العيلة بو�ض��ف �ض��ديقه 
ال�ض��هيد ذو القلب الكبري واملت�ض��امح دائما, 
الذي��ن  ف��كل  تغي��ب  ابت�ض��امة ال  �ض��احب 

يعرفونه يحبونه لطيب اأخالقه .
وتاب��ع العيلة : " رغم رحيل خالد؛ اإال اأنه 
�ض��يبقى الق��دوة والبط��ل لنا جميع��ًا, فقد 
ا�ضت�ض��هد يف اأحل��ك ال�ض��اعات ظالم��ًا على 
غ��زة حني اأ�ض��ر اأن يكون عل��ى راأ�ض مهنته 

التي اأحبها ليك�ضف احلقيقة للعامل".
واختت��م حديثه قائاًل :" خال��د لي�ض اأول 
�ض��هداء ال�ض��حافة ولن يكون اآخ��ر اأحزان 
القافلة فنحن نتوقع م��ن االحتالل مزيدًا 
م��ن اجلرائ��م بح��ق ال�ض��حفيني " , مطالبًا 
الزمالء وال�ض��حفيني ب�ضرورة اأخذ اأق�ضى 
درجات احليطة واحلذر لتفويت الفر�ض��ة 
على العدو ال�ض��هيوين الذي بات ي�ض��تهدف 
الع��ني الفل�ض��طينية الت��ي تر�ض��د وتوث��ق 

ف�ضائحها يف كل االجتاهات.

املحدد, �ضدوقًا مع زمالئه. 
ال�ض��هيد ظاهر مل يكن مبثابة زميل الأبو 
قمر بل كان اأي�ض��ًا اأ�ض��تاذه ال��ذي رافقه 
طيل��ة ف��رتة درا�ض��ته يف اجلامعة والذي 
كان يطم��ح الأن ي�ض��بح متفوقًا يف جماله 
االإعالم��ي ق��دوًة به, فق��د فقده ب�ض��كل 

كبري لكن عزائه اأنه رحل �ضهيدًا.
ال�ض��حافة  طري��ق  اأن  قم��ر  اأب��و  وي��رى 
يف فل�ض��طني طري��ق مغمو���ض باملخاط��ر 
معر���ض  واجلمي��ع  احلقيق��ة  الإي�ض��ال 
لنف�ض م�ض��ري ظاهر  وال�ضهداء االآخرين 
يف اأي ح��رب مقبل��ة, موؤك��دًا اأن ذل��ك لن 
يثني��ه ع��ن موا�ض��لة م�ض��واره االإعالمي 
واأن��ه عل��ى نف���ض درب ظاه��ر يف ف�ض��ح 

جرائم املحتل.
االإعالم��ي  املكت��ب  يغف��ل  مل  ب��دوره, 
احلكومي اأن يحي اأرواح �ض��هداء احلركة 
�ض��هداء  التق��وا  الذي��ن  االإعالمي��ة 
للحقيقة على مذابح ال�ض��ورة النا�ض��عة 
ل�ض��مود ال�ض��عب الفل�ض��طيني واأنهم اأول 
موؤ�ض�ض��ة اإعالمي��ة تكرم �ض��هداء احلرب 

والبالغ عددهم 17 �ضهيدًا.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

صحفيو غزة ... تقاسٌم لألشواق وحنيٌن لزمالئهم الشهداء 
 الراأي _ نداء اأبو كويك :

كما جرت العادة, ي�ض��تقبل �ض��حفيو القطاع 
الي��وم العامل��ي حلري��ة ال�ض��حافة كغريهم؛ 
لكن هذه املرة كانت ُمّطعمة مب�ض��اعر االأ�ضى 
واحل��زن عل��ى م��ن فقدوه��م م��ن الزم��الء 
وارتق��وا  باأرواحهم يف �ض��بيل نقل احلقيقة 
للعامل؛ فاأ�ض��بحوا هم اخلرب وال�ض��ورة التي 

ال ُتن�ضى يف ذكرياتهم . 
�ض��هداء ال�ض��حافة مل ت�ض��فع له��م �ض��رتتهم 
 "press" الواقي��ة املكت��وب عليه��ا عب��ارة 
الت��ي كان��وا يرتدونها لتميزه��م عن غريهم 
غ��زة,  عل��ى  الع��دوان  تغطيته��م  اأثن��اء 
بالرغ��م من اأنه��م يحظون بح�ض��انة دولية 
ح�ض��ب القان��ون؛ اإال اأنه��م كان��وا اأوائل ممن 

ا�ض��تهدفتهم اآل��ة البط���ض ال�ض��هيونية دون 
اأج�ض��ادهم  اأفن��ت  للقان��ون,  اعتب��ار  اأدن��ى 
وبقي��ت  الغا�ض��م  االحت��الل  �ض��واريخ 
نفو���ض  ت�ض��عل  و�ض��حكاتهم  ذكرياته��م 
زمالئهم ال�ض��حفيني مب�ض��اعر لوعة الفراق 
وفخ��ر البطول��ة الت��ي ال ميك��ن اأن ميحوها 

الزمن حتى واإن غاب اجل�ضد .
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الراأي - فل�ضطني عبد الكرمي:
ه��ي معاناة جديدة ت�ض��اف اىل �ض��جل 
يعانيه��ا  الت��ي  واالآه��ات  العذاب��ات 
اأ�ض��حاب املنازل املدمرة يف قطاع غزة 
والت��ي تتفاق��م يوما بعد ي��وم بالرغم 
م��ن انته��اء احلرب , انه��ا معاناة توفري 
بي��ت ياأوي عائلة واأطفال �ض��ردت بعد 
اأن كان��ت اآمن��ة يف م�ض��اكنها لتواج��ه 
اأزم��ة ارتفاع اأ�ض��عار ال�ض��قق ال�ض��كنية 
مبال��غ  طل��ب  يف  اأ�ض��حابها  وت�ض��ابق 
كبرية, حيث و�ض��ل ايج��ار املنازل اىل 
اأك��ر م��ن 250 دوالر ب��دون مراع��اة 
للظروف الع�ضيبة التي واجهها هوؤالء 
خ��الل احل��رب , وذل��ك بع��د اأن قررت 
الالجئ��ني  وت�ض��غيل  الغ��وث  وكال��ة 
ب��دل  توف��ري  االون��روا  الفل�ض��طينيني 
ايجار ل��كل عائل��ة دم��ر منزلها خالل 

احلرب.
اأربع��ة  ولدي��ه  مت��زوج  �ض��اب  �ض��امح 
اطفال, ا�ض��طر وعائلته خالل احلرب 
بالق��رب  منزله��م  ع��ن  الرحي��ل  اىل 
من اأبراج املقو�ض��ي بغزة ب�ض��بب �ض��دة 

الق�ضف الذي هدد حياتهم.
معاناة ما بعد احلرب

خ��الل  عانين��ا  لق��د  �ض��امح:"  يق��ول 
م��ن  قا�ض��ية  اأيام��ا  وع�ض��نا  احل��رب 
اخلوف والرعب ولكن التزال معاناتنا 

م�ض��تمرة الأنن��ا فقدن��ا منزلن��ا بعد اأن 
دمرت��ه الطائرات ", موؤك��دا اأنه بحث 
كث��ريا حتى وج��د بيتا ي�ض��تاأجره بعد 

انتهاء احلرب.
وي�ض��يف:" اتفق��ت م��ع مال��ك املن��زل 
عل��ى مبل��غ 500 �ض��يكل ب��دل ايج��ار 
ا�ض��افة اىل املي��اه والكهرب��اء , ولك��ن 
بع��د اع��الن االون��روا عن توف��ري بدل 
ايجار الأ�ض��حاب املنازل املهدمة , طلب 
�ض��احب املنزل زي��ادة يف االيجار الأنه  

هذا حقه ح�ضب تعبريه .
وفق ما ذكره �ض��امح فاإن �ضاحب املنزل 
لطبيع��ة  البداي��ة  من��ذ  متفهم��ا  كان 
الظ��روف التي مر بها هوؤالء املواطنني 
خالل العدوان , لكن �ض��ماع خرب توفري 
مبال��غ مالية توؤم��ن لهم بي��وت جعلته 

يطمع يف الزيادة يف ثمن االيجار.
ويتاب��ع �ض��امح:" املث��ل بيق��ول "الل��ى 
بيطل��ع م��ن داره بينق��ل مق��داره" لكن 
من��ه  االأم��ر  اإال  امل��ر  اىل  يدفعن��ا  مل 
وه��ذا ن�ض��يبنا ويج��ب اأن نر�ض��ى ب��ه, 
وم��ا يه��ون علينا اأنن��ا ل�ض��نا وحدنا يف 
تلك امل�ض��يبة, والزلنا ننتظر اأن يراأف 
امل�ض��ئولني واجله��ات املخت�ض��ة بحالنا 
للبدء يف اع��ادة اعمار منازلنا املدمرة 
بالراح��ة  الي�ض��عر  من��ا  فالواح��د   ,
واالأم��ان اإال يف بيت م�ض��تقل خا�ض به 

ت�ض��ريح  يف  غ��زة  يف  االأ�ض��غال  وزارة 
خا�ض ل�"وكالة ال��راأي :"اإن احلكومة 
لديه��ا خط��ة جاه��زة الإمت��ام عملي��ة 
اع��ادة اعم��ار قطاع غ��زة خالل ثالث 
�ض��نوات م��ن االن يف حال توف��ري مواد 
البن��اء واالعم��ار ", م�ض��ريا اىل وجود 
تعهدات م��ن دولة الكوي��ت لبناء األف 
وخم�ض��مائة وح��دة �ض��كنية يف غ��زة, 
ا�ضافة اىل تعهد مماثل من دولة قطر 

ال�ضقيقة.  
اأ�ض��اف   , ال��وزارة  عم��ل  اآلي��ة  وع��ن 
�ض��رحان:" نعمل على تر�ضيح االأ�ضماء 
التى �ض��وف ت�ض��تفيد من عملية البناء 
ب�ض��اأن  معين��ة  اآلي��ة  عل��ى  ونعتم��د   ,
ت�ض��هيل ادخال م��واد البناء اىل قطاع 
غ��زة", حي��ث اأن وزارت��ه حالي��ا تقوم 
بتوف��ري مناط��ق اي��واء "ب��دل ايجار " 
للعائ��الت املهدمة منازلها , م�ض��ريًا اىل 
وجود تعاون بني الوزارة بغزة ووكالة 

الغوث" االونروا"  
 وفيما يتعلق بتوفري الدعم وامل�ضاعدة 
للمهدمة بيوتهم , مثل توفري كرفانات 
وب��دل ايجار لهم , و�ض��كاوي املواطنني 
ب�ضاأن ا�ض��تغالل بع�ض اأ�ضحاب البيوت 
امل�ض��تاأجرة لظروف املواطنني املهدمة 
منازلهم , اأو�ض��ح �ضرحان اأن هذا االمر 
نتيج��ة طبيعي��ة خا�ض��ة بع��د ارتفاع 

, واأن اليكون حتت رحمة االآخرين .

خالفات على االيجار
اأمل ه��ي االخ��رى ا�ض��تاأجرت وزوجها 
 , بغ��زة  الكرام��ة  منطق��ة  يف  من��زال 
وكان االتفاق ب��ني زوجها واملالك على 
مبلغ 600 �ض��يكل يف ال�ضهر , وعن ذلك 
تق��ول :"ع�ض��نا م��ا يق��ارب �ض��هرين يف 
املن��زل امل�ض��تاأجر بع��د انته��اء احلرب 
ولك��ن عندما علم �ض��احب املن��زل باأن 
االون��روا �ض��وف توف��ر ب��دل ايج��ار ما 
يقارب 200 دوالر لنا قرر طلب زيادة 
يف ثمن االيجار , وعندما رف�ضنا طلبه 
ا�ض��تد اخل��الف وكادت االم��ور ت�ض��ل 
 , ال�ض��رطة  مرك��ز  اىل  وبين��ه  بينن��ا 
لكنن��ا قررنا ت��رك املن��زل وبحثنا عن 

مكان اأخر ياأوينا .
وكان��ت "اإ�ض��رائيل" ق��د اأعلن��ت حرًبا 
يف  وذل��ك  غ��زة  قط��اع  عل��ى  �ضر�ض��ة 
املا�ض��ي,  يوليو/مت��وز  م��ن  ال�ض��ابع 
وا�ض��تمرت 51 يوما, دم��رت خاللها ما 
يزيد ع��ن 96 األف منزل, موزعني بني 

تدمري كلي وجزئي.

اعادة اإلعمار
م��ن جهت��ه, قال ناج��ي �ض��رحان وكيل 

انته��اء  بع��د  املدم��رة  البي��وت  ع��دد 
احلرب على غزة.

بانتظار التمويل
بدوره, اأكد عدنان اأبو ح�ض��نة الناطق 
با�ض��م وكالة غوث وت�ض��غيل الالجئني 
الفل�ضطينيني "االأونروا" يف قطاع غزة 
يف ت�ض��ريح خا���ض ل�"وكالة ال��راأي" , 
اأن الوكال��ة قامت بت�ض��ليم تعوي�ض��ات 
مالية الأ�ض��حاب املنازل املهدمة جزئيا 
الإ�ض��الح م��ا مت تدمريه خ��الل احلرب 
كاأ�ضحاب النوافذ واالأبواب املك�ضورة . 
وب�ض��اأن اع��ادة بن��اء املن��ازل املهدم��ة 
كليا ق��ال اأبو ح�ض��نة:" مل يتم البدء 
ببناء اأي منزل مدمر ب�ض��كل كلي حتى 
االن ب�ضبب عدم توفري التمويل الالزم 
وتاأخ��ر دخول مواد البن��اء اىل قطاع 
غزة م��ن اجل اعادة االعم��ار والبناء 

."
بتوزي��ع  قام��ت  :"االون��روا  واأ�ض��اف 
مبال��غ ب��دل اإيجار �ض��كن للمت�ض��ررين 
اأ�ض��حاب املن��ازل املدم��رة كلًي��ا, بواقع 
250 دوالر ", م�ضريا اىل وجود تعاون 
بني وزارة اال�ضكان بغزة وبني االونروا 
ب�ضاأن اعادة بناء املنازل املدمرة والتي 

حتتاج اىل ا�ضالح جزئي".

استغالل أصحاب المنازل المستأجرة ينغص حياة المهدمة بيوتهم

�ضرحان: ارتفاع االيجار نتيجة احلرب وجاهزون لالإعمار خالل 3 �ضنوات 
اأبو ح�ضنة: تاأخر التمويل ومواد البناء مينع البدء باالإعمار
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غزة _ الراأي:
الفل�ض��طينية  ال��راأي  �ض��بكة  اأع��دت 
فتح��ت  تدريب��ات  �ضل�ض��لة  لالإع��الم 
له��ا خ��الل ف��رتة  الت�ض��جيل  اأب��واب 
كال  م��ن  االإع��الم  لطلب��ة  �ض��ابقة 
اجلن�ض��ني , الب��اب ال��ذي فت��ح اأم��ام 
العديد من ممار�ضي االإعالم بتدريب 
اإعالمي خمت�ض يف حقول خمتلفة ما 
بني تدريبات اإذاعية واأخرى كتابية 
احلاج��ات  لتلبي��ة  مرئي��ة  واأخ��رى 

والرغبات املتباينة . 
اأنه��ت  الفل�ض��طينية  ال��راأي  �ض��بكة 
اخلمي���ض املن�ض��رم الي��وم التدريب��ي 
وخريج��ي  لطلب��ة  االإعالم��ي 
اجلامع��ات  يف  واالإع��الم  ال�ض��حافة 
الفل�ض��طينية يف قط��اع غ��زة, والذي 
ت�ض��من اأرب��ع حما�ض��رات م��ن فن��ون 

العمل االإعالمي.
وح�ض��ر العدي��د م��ن طلب��ة االإعالم 
الي��وم التدريب��ي اخلا���ض بامله��ارات 
اأنه��م  رغ��م  املتع��ددة  االإعالمي��ة 
نهاي��ة  امتحان��ات  عل��ى  ي�ض��ارفون 
اأن  اإال   , الث��اين  الدرا�ض��ي  الف�ض��ل 
�ض��موهم  حقيق��ة  اأثب��ت  ح�ض��ورهم 
االإعالمي��ة  مب�ض��توياتهم  لالرتق��اء 

العديدة .
طالب االإعالم حممد �ض��قورة ح�ض��ر 
ب�ض��بكة  اخلا���ض  التدريب��ي  الي��وم 
رفع��ت  والت��ي  الفل�ض��طينية  ال��راأي 
االإعالمي��ة  خربت��ه  من�ض��وب  م��ن 
من��ذ  االإع��الم  ملمار�ض��ي  با�ض��تماعه 
اأع��وام  الع�ض��رة  ع��ن  تق��ل  ف��رتة ال 

ويزيد .
�ض��قورة قال اأن الي��وم التدريبي فتح 
له اأفق التعمق باجلوانب ال�ض��حفية 
 , ل��ه  بالن�ض��بة  املرئي��ة  وخا�ض��ة 
م��ن زمالئ��ه  العدي��د  اأن  اإىل  واأ�ض��ار 
االإعالمي��ني والذين مل يتخرجوا من 
اجلامع��ة ا�ض��تفادوا وطالبو بتمديد 
كاف��ة  يف  االإعالمي��ة  التدريب��ات 
املهارات االإعالمية كل ح�ض��ب ميوله 

واخت�ضا�ضه .
ال��راأي  �ض��بكة  م��ن  �ض��قورة  وطل��ب 
التدري��ب  اأي��ام  متدي��د  االإعالمي��ة 
وتو�ضيع املجال يف التدريب االإعالمي 
, منوه��ا اإىل اأن الطلب��ة يحتاج��ون 
جله��ود املوؤ�ض�ض��ات االإعالمي��ة عل��ى 
حد �ض��واء لتمكينهم م��ن املهنة التي 
حتت��اج خل��ربات ومهارات وممار�ض��ة 

دائمة . 
اأمن املعلومات

وافُتت��ح الي��وم االإعالمي مبحا�ض��رة 
بعنوان "االأخطاء االأمنية يف الن�ضر 
واألقه��ا  واالإلك��رتوين",  ال�ض��حفي 
املتح��دث  �ض��هوان  اإ�ض��الم  الدكت��ور 
ال�ضابق با�ضم وزارة الداخلية واالأمن 

الوطني يف احلكومة الفل�ضطينية.
واأكد �ض��هوان خالل حما�ض��رته على 
�ض��رورة حتمل ال�ضحفي الفل�ضطيني 
والوطني��ة,  االأمني��ة  للم�ض��وؤولية 
خ�ضو�ض��ية  اإىل  بالنظ��ر  وذل��ك 
الو�ضع الفل�ض��طيني, حتت االحتالل 

"االإ�ضرائيلي".
اإىل  ن�ض��ائحه  �ض��هوان  وق��دم 

قناة اجلزي��رة يف قطاع غ��زة, حول 
كوالي�ض اإنتاج التقارير التلفزيونية, 
و�ض��رورة  اأهمي��ة  امل�ض��حال  وب��ني 
اكت�ض��اف ال�ض��حفي لنف�ض��ه وتطوير 

ذاته يف كل حلظة.
ال�ض��حفيني  امل�ض��حال  ودع��ا 
اأن  اإىل  ال�ض��باب  واالإعالمي��ني 
يك��ون له��م ر�ض��يد كب��ري من امل�ض��ادر 
ال�ض��حفية لكي ينجحوا يف احل�ضول 
عل��ى املعلومة يف الوقت املنا�ض��ب ويف 

املكان املنا�ضب.
وقدم امل�ضحال ن�ض��ائحه لالإعالميني 
باالنتباه اجليد اأثناء ممار�ض��ة عمل 
واالإعالمي��ة  ال�ض��حفية  املرا�ض��لة 
ال�ض��حفي واالإعالم��ي  حت��ى ينج��ح 
االإعالمي��ة  ر�ض��الته  تو�ض��يل  يف 

بالطريقة املوؤثرة.
واختتم الي��وم التدريبي مبحا�ض��رة 
يف االإعالم اجلديد, األقاها النا�ض��ط 
االإعالم��ي م. خالد �ض��ايف م��ن املركز 
ال�ض��بابي االإعالم��ي, وكان��ت بعنوان 
حتت  االجتماعي  التوا�ض��ل  "مواقع 
املجهر" حيث اأ�ض��اد بدور النا�ض��طني 
التوا�ض��ل  مواق��ع  عل��ى  االإعالمي��ني 
ت�ض��دير  يف  ودوره��م  االجتماع��ي 
الرواي��ة الفل�ض��طينية وتغليبها على 

رواية االحتالل "االإ�ضرائيلي".
وحتدث �ض��ايف, عن فنون التعامل مع 
مواقع التوا�ض��ل, و�ض��رورة اأن يكون 
املتابع��ني  يف  وتاأث��ري  دور  لل�ض��باب 
له��م عل��ى امل�ض��توى العامل��ي, مبينا اأن 
هناك العديد من النا�ض��طني ال�ضباب 

اخلريجني والطلبة ب�ضرورة تطوير 
و�ض��رورة  املج��االت  كل  يف  اأنف�ض��هم 
ال�ض��حيحة  بالطريق��ة  االنخ��راط 
واالإعالم��ي  ال�ض��حفي  املجتم��ع  يف 
الر�ض��الة  اإي�ض��ال  يف  ينجح��وا  ك��ي 
ال�ض��حفية بكل �ضفافية ومو�ضوعية 
وبعيدا عن احلزبية اأو االنحياز اإىل 

طرف على ح�ضاب طرف اآخر.
اأ�ضول اإذاعية

اأم��ا املحا�ض��رة الثاني��ة فق��د األقاه��ا 
االإعالم��ي وائ��ل ج��روان, املذي��ع يف 
اإذاع��ة �ض��وت االأق�ض��ى, وحتدث عن 
اأ�ض��ول االإلق��اء االإذاع��ي, واللباق��ة 
اأثناء الب��ث االإذاعي وفنون اإي�ض��ال 
للجمه��ور  االإعالمي��ة  الر�ض��الة 

وامل�ضتمعني.
كم��ا وحت��دث ج��روان, ع��ن جتربته 
االإذاعية خالل العدوان االأخري على 
غ��زة 2014, وكي��ف اأن ال�ض��حفيني 
واالإعالميني ا�ض��تطاعوا اأن يتحملوا 
واأوق��ات  يف  العم��ل  يف  ال�ض��غوط 
االأزمات لكي ي�ض��تمروا يف بث ر�ض��الة 

�ضعبهم اإىل العامل اأجمع.
ون��وه ج��روان لالإعالمي��ني ال�ض��باب 
ب��اأن ال�ض��حفي الناج��ح يبداأ م�ض��رية 
النجاح من حماوالت الف�ض��ل االأوىل 
ق��د  الت��ي  العقب��ات  يتخط��ى  لك��ي 
ال�ض��حفي  عمل��ه  اأثن��اء  تواجه��ه 

واالإعالمي.
االإعالم املرئي

ويف حما�ضرة اأخرى األقاها ال�ضحفي 
واالإعالم��ي تام��ر امل�ض��حال مرا�ض��ل 

الفل�ضطينيني ا�ض��تطاعوا ك�ضر جدار 
ال�ض��مت العامل��ي وجنح��وا بامتياز يف 
تو�ض��يل ر�ض��التهم االإعالمية للعامل, 
حيث ا�ض��تطاع العامل تغيري ال�ض��ورة 
النمطي��ة جتاه ال�ض��عب الفل�ض��طيني 

وجتاه االحتالل والعدوان.
وجرى توزيع �ضهادات على امل�ضاركني 
يف الي��وم التدريب��ي, بح�ض��ور وكي��ل 
الغ�ض��ني  اإيه��اب  م.  االإع��الم  وزارة 
�ض��المة  املطبوع��ات  ع��ام  ومدي��ر 
ال��راأي  �ض��بكة  ومدي��ر  مع��روف 

الفل�ضطينية د. عماد احلديدي.
واأو�ض��ت ال��وزارة امل�ض��اركني يف اليوم 
التدريب��ي بالعم��ل اجل��اد, وتفعي��ل 
خ��الل  م��ن  الوطني��ة  الق�ض��ايا 
ال�ض��حفية,  واأعماله��م  تقاريره��م 
واأخالق املهنة, كما اأو�ضتهم بتطوير 
قدراته��م يف كل املجاالت االإعالمية 

ليكونوا جي�ضا اإعالميا لفل�ضطني.
وي�ض��ار اإىل اأن الي��وم االإعالمي جاء 
الت��ي  الرتويجي��ة  احلمل��ة  �ض��من 
اأطلقته��ا �ض��بكة ال��راأي بالتزامن مع 
ذك��رى انطالقته��ا الت��ي تتزام��ن مع 
الي��وم العامل��ي حلري��ة ال�ض��حافة يف 

الثالث من مايو من كل عام.
ويتب��ع هذا الي��وم التدريبي �ضل�ض��لة 
م��ن التدريب��ات املتط��ورة على �ض��لك 
االإعالم اجلديد ملنح اخلربات لطلبة 
اكت�ض��اب  مه��ام  وت�ض��هيل  اجلامع��ات 
ال�ض��حيحة  االإعالمي��ة  امله��ارات 
م��ن ذوي اخل��ربات دون تكالي��ف اأو 

جمهود يبذلوه دون فائدة تذكر .

"شبكة الرأي" ..
 سلسلة تدريبات إعالمية لالرتقاء بالطلبة وخريجي اإلعالم
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كنيسة مريم المجدلية أو كنيسة الروسية 

غزة-الراأي:
االأماك��ن  ه��ي  الديني��ة  الكنائ���ض 
الت��ي يتوج��ه اليها بع���ض النا�ض من 
كل �ض��وب من اأجل تاأدي��ة الطقو�ض 
عليه��ا  يعت��ادوا  الت��ي  الديني��ة 
.ويوج��د يف مدينة القد���ض العديد 

من الكنائ�ض الدينية وامل�ضيحية. 
بني��ت كني�ض��ة م��رمي املجدلية على 
)االإمرباط��ور  رو�ض��يا  قي�ض��ر  ي��د 
تخلي��دًا  الثال��ث(؛  االإك�ض��ندر 
ماري��ا  )االإمرباط��ورة  الأم��ه 
االإك�ض��ندروفنا(؛ وق��د مت تد�ض��ينها 
يف الع��ام 1888 يف احتفال ح�ض��ره 
االإك�ض��ندروفيت�ض  �ض��ريجى  االأم��ري 
اإليزابي��ث  الدوق��ة  وزوجت��ه 

فيدوروفنا. 
م��رمي  القدي�ض��ة  كني�ض��ة  وتع��د 
املجدلية م��ن اأجمل مواق��ع العبادة 
تق��ع  املقد�ض��ة؛ حي��ث  االأرا�ض��ي  يف 
عل��ى منحدر جبل الزيت��ون, يف قلب 
عل��ى  وتط��ل  اجلثماني��ة؛  حديق��ة 

بلدة القد�ض القدمية.

الراأي – اأميمه العبادلة:
ال�ض��حية,  تنته��ي  ال  غ��زة  قط��اع  م�ض��اكل 
واالقت�ضادية, واالجتماعية, وجميعها ت�ضب 
يف ذات خانة احل�ضار من جهة, وعدم اعرتاف 
يف  احلكومي��ة  باملوؤ�ض�ض��ات  التواف��ق  حكوم��ة 
قطاع غزة وعدم توفري امل�ضروفات الت�ضغيلية 
من جهة اأخرى , كل ذلك اأثر ب�ضكل �ضلبي على 

احلياة يف القطاع. 
ول��و بحثن��ا -على �ض��بيل املثال ال احل�ض��ر- يف 
املج��ال ال�ض��حي لوجدنا م�ض��اكل رهيبة تفزع 
االإن�ض��انية م��ن هولها, فح��ال امل�ضت�ض��فيات يف 
"االإ�ض��رائيلي" واحل�ض��ار  ظ��ل ه��ذا احل�ض��ار 
"التوافق��ي" يرثى له م��ا بني توقف خدمات 
النظاف��ة, ونق�ض االأدوي��ة اأو انعدامها لبع�ض 
الطبي��ة  الك��وادر  تلق��ي  وع��دم  االأ�ض��ناف, 

ملرتباتها وم�ضتحقاتها, وغري ذلك الكثري.
وف��وق ه��ذا وذاك تثار ق�ض��ية جديدة وهامة 
م��ن االأجه��زة الطبي��ة  الكث��ري  وه��ي توق��ف 
احليوي��ة ع��ن العم��ل متام��ا مم��ا يه��دد حياة 

املر�ضى و�ضالمتهم.

تأخر الخدمات
قال��ت ال�ض��يدة اأم ع��الء )48 عاما(: " اأ�ض��عر 
وبال��كاد  ورقبت��ي  ظه��ري  يف  مربح��ة  ب��اآالم 
وخدم��ة  من��زيل  داخ��ل  احلرك��ة  اأ�ض��تطيع 
اأطفايل, وطلب الطبيب مني �ض��ورة باالأ�ض��عة 
يف  االأجه��زة  اأن  علم��ت  لك��ن  املغناطي�ض��ية 
م�ضت�ض��فيات القط��اع جميعها تع��اين من عطل 
وال يوجد اإال جهاز واحد يف اأحد م�ضت�ض��فيات 

اجلنوب لك��ن هذا يتطلب اأن اأنتظر على الدور 
ملا بعد �ضهر من االآن".

واأكمل��ت اأم عالء: "هذه اأزمة حقيقية فاالأمل 
الذي اأ�ض��عر به ال يعلمه اإال اهلل وال اأ�ض��تطيع 
اأك��ر, والإج��راء �ض��ورة يف عي��ادة  االنتظ��ار 
خا�ض��ة  عل��ى ح�ض��ابي نظ��را ل�ض��وء اأح��وال 

اأ�ضرتي املادية".
اأما ال�ضاب ن�ضال عو�ض )30 عاما( فهو ي�ضكوا 
من اأن تعطل بع�ض االأجهزة يف غرفة العناية 
املكثفة حالت دون تلقي والده –الذي اأ�ض��يب 
بنوب��ة قلبية- م��ن تلقي والده للع��الج الالزم 

االأجه��زة  جمي��ع  اأن  احلمادي��ن  م.  وب��ني 
اإىل  اأدى  مم��ا  ت��ام  ب�ض��كل  معطل��ة  املذك��ورة 
تع��ر يف اخلدمة الطبية املقدم��ة للمواطنني 
يف حمافظ��ات القط��اع, الفت��ا اإىل اأن طبيع��ة 
اأجه��زة  م��ن  كل  ت�ض��مل  املتعطل��ة  االأجه��زة 
بالعناي��ة  اخلا�ض��ة  واالأجه��زة  االأ�ض��عة, 
املكثفة, واالأجهزة اخلا�ض��ة بغ��رف العمليات 
االأجه��زة  م��ن  "الكث��ري  قائ��ال:  اجلراحي��ة, 
القط��اع  م�ضت�ض��فيات  يف  العامل��ة  الطبي��ة 
اأ�ض��ابتها اأعط��ال يف لوح��ات التحكم, ب�ض��بب 

عدم انتظام التيار الكهربائي".

يف امل�ضت�ض��فى واأ�ض��طر لال�ض��تدانة لي�ض��عه يف 
م�ضت�ضفى خا�ض على نفقته ال�ضخ�ضية.

240 جهاز
من جهته, اأكد مدير عام الهند�ض��ة وال�ض��يانة 
م��ن  اأك��ر  يوج��د  اأن��ه  احلمادي��ن  ب�ض��ام  م. 
240 جه��ازًا طبيًا يف م�ضت�ض��فيات قطاع غزة 
الرئي�ض��ية يف كل م��ن: جممع ال�ض��فاء الطبي, 
وم�ضت�ض��فى غزة االأوروبي, وم�ضت�ض��فى �ضهداء 
االأق�ض��ى, وم�ضت�ض��فى كم��ال ع��دوان جميعه��ا 

متوقفة متاما عن العمل. 

ودعا م. احلمادين جميع االأطراف احلكومية 
والدولي��ة,  املحلي��ة  واملوؤ�ض�ض��ات  املعني��ة, 
ومنظمة ال�ض��حة العاملية لتكثيف اجلهود من 
اأج��ل العم��ل على اإ�ض��الح االأجهزة خ�ضو�ض��ا, 
خلدم��ة  عموم��ا  ال�ض��حي  الو�ض��ع  واإ�ض��الح 
املواطن��ني من جديد وتوفري البيئة ال�ض��حية 

والعالجية الالزمة لهم. 

مئات األجهزة
وكانت وزارة ال�ض��حة قد اأ�ضدرت بيانا اأعلنت 
تعر�ض��ت  غ��زة  قط��اع  م�ضت�ض��فيات  اأن  في��ه 
الطبي��ة  االأجه��زة  مئ��ات  لتعط��ل  موؤخ��را 
ال�ض��رورية لعالج املر�ضى, ب�ض��بب عدم وجود 
قطع غي��ار منا�ض��بة ل��الآالت الطبي��ة, ونق�ض 
االإمكاني��ات املادية الالزمة الإعادة اإ�ض��الحها 

وا�ضتخدامها.
وذك��ر البي��ان اأن ه��ذا االأم��ر ج��اء متزامن��ا 
م��ع م��ا تعاني��ه امل�ضت�ض��فيات م��ن ع��دم توافر 
النفقات الت�ضغيلية من جهة, ورف�ض اإ�ضرائيل 
ومماطلته��ا يف اإدخ��ال قطع الغيار ال�ض��رورية 

الإ�ضالح هذه االأجهزة من جهة اأخرى.
جدي��ر بالذك��ر اأن االأجه��زة الطبي��ة عام��ة 
ي�ض��بب  مم��ا  العالي��ة  بح�ضا�ض��يتها  معروف��ة 
الكثري من االأعطال ب�ض��بب اأزمة انقطاع التيار 
الكهربي التي يعي�ضها قطاع غزة, حيث ت�ضطر 
وزارة ال�ضحة لت�ض��غيل االأجهزة على مولدات 
التيار الكهربائي والتي عادة ال تعطي كهرباء 
منتظم��ة م��ا ي��وؤدي اإىل تك��رار االأعط��ال يف 

االأجهزة الطبية.

تعطل 240 جهازًا طبيًا في مشافي القطاع يهدد حياة المرضى
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مسؤولية مفقودة
وواق��ع  ال�ض��حفية  احلري��ة  ممار�ض��ة 
ال�ض��فة  يف  االجتماعي��ة  امل�ض��وؤولية 
املحتل��ة والقطاع تنح�ض��ر ب��ني املطالبات 
ال�ضحفية بتوفر اأطر موحدة جتمع كافة 
االإعالميني دون متييز حزبي اأو ف�ضائلي .
ال�ض��حفي حمم��د املدهون طال��ب اجلهات 
املخت�ض��ة بتوحيد االأطر ال�ضحفية حتت 
نقاب��ة حتم��ي حق��وق ال�ض��حفيني وتكفل 
حرياته��م دون اأن مت�ض��ها االأيدي العابثة 
م��ن كل جه��ة دون توحد ال�ض��فوف وتلون 
االأطراف امل�ض��وؤولة باالأحزاب ال�ضيا�ضية 

واالبتعاد عن اأمانة العمل االإعالمي .
امل�ض��وؤولية  اأن  عل��ى  املده��ون  واأك��د 
االجتماعية مفقودة دون ال�ض��عي ل�ضمان 
احلري��ات االإعالمي��ة �ض��واء كان يف قطاع 
مطالب��ا   , املحتل��ة  ال�ض��فة  يف  اأو  غ��زة 
�ض��ندا  تق��ف  �ض��حافية  اأط��ر  بت�ض��كيل 

لالإعالميني يف اوقات ال�ضلم واحلرب .
يف  العام��ل  املده��ون  ال�ض��حفي  وطال��ب 
الع��امل  حكوم��ات  الر�ض��الة  �ض��حيفة 
ب�ض��رورة حماي��ة ال�ض��حفيني يف اأوق��ات 
احلرب وال�ضلم, واحرتام حرية ال�ضحافة 

التي ن�ض��ت عليها القوانني الدولية ال كما 
تدع��ي باحلريات , قائ��ال :"نريدها فعال 

ال قوال".
ح�ض��ونة  جمدول��ني  ال�ض��حفية  واآث��رت 
باحلري��ة  مطالبته��ا  املحتل��ة  ال�ض��فة  يف 
تل��ك  ممار�ض��ة  ومو�ض��وعية  ال�ض��حفية 
املهن��ة با�ض��تجداء احلري��ة م��ن اأ�ض��قائها 
الفل�ض��طينيني ح�ض��ب تعبريه��ا واالبتعاد 
عن �ضبل تكبيل احلريات عرب االعتقاالت 
ال  الت��ي  االتهام��ات  و�ض��يل  ال�ضيا�ض��ية 
يتعاف��ى منه��ا ال�ض��حفي مبجرد ان ك�ض��ف 

عنها .
وطالب��ت ح�ض��ونة ال�ض��لطة الفل�ض��طينية 
والتحك��م  املن��ع  �ضيا�ض��ية  ع��ن  بالك��ف 
بو�ض��ائل االإع��الم الت��ي تقط��ن بال�ض��فة 
املحتل��ة , مقارن��ة دوره��ا ب��دو االإحت��الل 
بان��ه يتاأتي مكمال بل اأكر بلة من ح�ض��ر 
و�ض��ائل االإع��الم وحرمانه��ا م��ن ممار�ض��ة 

عملها .
املخت�ض��ة  اجله��ات  ح�ض��ونة  ودع��ت 
مبواجه��ة  احلكومي��ة  واملوؤ�ض�ض��ات 
خط��ر احل��د م��ن التعب��ري ع��ن ال��راأي من 
خ��الل تعزي��ز املهن��ة واح��رتام النزاه��ة 
واملو�ض��وعية الت��ي يج��ب على املوؤ�ض�ض��ات 

مرا�ض��لون بال ح��دود واحتاد ال�ض��حفيني 
الع��رب لوق��ف االنته��اكات واالعتداءات 

واالعتقاالت بحق ال�ضحفيني.
حياته��م  دفع��وا  م��ن  الغ�ض��ني  وا�ض��تذكر 
قربانا لتبق��ى احلقيقة, الزمالء �ض��هداء 
ال�ض��ادقة,  وال�ض��ورة  امل�ض��ئولة  الكلم��ة 
وكذل��ك املعتقل��ني والذين تعر�ض��وا للقهر 
والتعذيب , منوها اإىل اأ�ضكال املعاناة التي 
يعانيها ال�ض��حفيون الفل�ضطينيون, ب�ضبب 

االحتالل.
ياأت��ي  الي��وم  ه��ذا  اأن  الغ�ض��ني  وق��ال 
اأر�ض��نا  ف��وق  جاثم��ا  االحت��الل  وم��ازال 
ودم��اء  واعتداءات��ه,  ممار�ض��اته  ب��كل 
االإعالمي��ة  احلرك��ة  وجرح��ى  �ض��هداء 
عدوان��ه  يف  اأراقه��ا  الت��ي  الفل�ض��طينية, 
واأرواحه��م  بع��د,  جت��ف  مل  االأخ��ري 
وجراحهم تطارده وت�ض��ب عليه وعلى من 
تواطاأ معه اأو تخاذل عن ن�ضرتها اللعنات 
, كم��ا مل ين�ض��ى املواجه��ة اليومي��ة الت��ي 
يخو�ضها االأ�ضرى داخل �ضجون االإحتالل 

.
واأدان رئي���ض املكت��ب االإع��الم احلكوم��ي 
االعتداءات اليومي��ة التي ينفذها جنود 
االحتالل وم�ض��توطنوه, على ال�ض��حفيني 

االإعالمي��ة االلت��زام به��ا , حي��ث تع��اين 
ومالحق��ة  االحت��الل  من��ع  م��ن  ال�ض��فة 
,فكان��ت  االإع��الم  لو�ض��ائل  ال�ض��لطة 
ال�ض��ورة ب��ني ال�ض��فة وغ��زة اإجم��اع  بني 
ال�ض��حفيني على انعدام الثقة بامل�ضوؤولية 

االجتماعية .
وقالت ح�ض��ونة ب�ض��مل ممار�ضة احلريات 
اجله��ات  :"عل��ى  وغ��زة  ال�ض��فة  ب��ني 
الفل�ضطينية يف قطاع غزة توفري احلرية 
اأي�ض��ا , كما نطالبها وبكل اأ�ض��ف بال�ض��فة 
م��ن   1% منه��ا  يطب��ق  ت��كاد  ال  والت��ي 

عمومها".

شهداء المواجهة
واك��د رئي���ض املكت��ب االإعالم��ي احلكومي 
احلري��ات  اإتاح��ة  عل��ى  الغ�ض��ني  اإيه��اب 
واملتابع��ة  غ��زة,  قط��اع  يف  االإعالمي��ة 
تتعل��ق  طارئ��ة  ق�ض��ية  الأي��ة  احلثيث��ة 
الدائ��م  واال�ض��تعداد  املهن��ة,  مبمار�ض��ة 
واملقرتح��ات  املالحظ��ات  ملناق�ض��ة 
ال��دويل  املجتم��ع  داعي��ا   , وال�ض��كاوى 
ال��دويل  كاالحت��اد  املعني��ة  واملوؤ�ض�ض��ات 
ومنظم��ة  ال�ض��حفيني  حماي��ة  وجمعي��ة 

موجه��ا  املحتل��ة,  والقد���ض  ال�ض��فة  يف 
االإعالمي��ة  املوؤ�ض�ض��ات  جلمي��ع  دعوت��ه 
لف�ض��ح ممار�ض��اته وجرائم��ه, حي��ث وثق 
املكت��ب اأك��ر م��ن 200 انته��اكا لالحتالل 

بحق ال�ضحفيني خالل العام املا�ضي .
و�ض��دد الغ�ض��ني على دعمه لكافة اجلهود 
االإع��الم,  مهن��ة  لتطوي��ر  ال�ض��اعية 
وحت�ض��ني بيئة ممار�ض��ة العمل ال�ضحفي, 
وا�ض��تعدادانا الت��ام لتق��دمي الت�ض��هيالت 
الالزم��ة الأي��ة مب��ادرات ت�ض��ب يف خان��ة 
الفل�ض��طينيني,  ال�ض��حفيني  م�ض��لحة 
مذك��را ال�ض��حفيني بدوره��م الطليع��ي يف 
حمل اله��ّم الوطني, والت�ض��دي لالأكاذيب 
والدعاية التي ت�ض��تهدف �ض��مود وحقوق 
�ض��عبنا, كم��ا ناأم��ل اأن ي�ض��كل االإعالميون 
الفل�ض��طينيون دعامة وحدة و�ضمام اأمان 

لتعزيز التوافق الوطني.
احلري��ات  تعزي��ز  اإىل  الغ�ض��ني  ودع��ا 
ال�ض��حفية, والعمل على اإجراء انتخابات 
نقاب��ة ال�ض��حفيني بالتواف��ق ب��ني االأطر 
امل�ض��لحة  اأر�ض��ية  عل��ى  ال�ض��حفية, 
العام��ة جلمي��ع ال�ض��حفيني, ومب��ا يخ��دم 
مهن��ة االإع��الم, ويحق��ق وح��دة اخلطاب 

االإعالمي الوطني.

بالضفة وغزة

في اليوم العالمي للصحافة ...
 بين استجداء الحرية والمطالبة بتشريعها

الراأي _ اآالء النمر:
يواجه ال�ض��حفي الفل�ض��طيني يف ال�ض��فة 
والقط��اع �ض��يول من العقب��ات التي تواجه 
ممار�ض��تها  واآلي��ة  االإعالمي��ة  حريت��ه 
كيفم��ا ي�ض��اء , فيق��ف االحت��الل يف وجه 
اجله��ات  بع���ض  تق��ف  كم��ا  االإعالمي��ني 
الفل�ض��طينية خمت�ض��ة يف مواجه��ة الراأي 
العام و�ض��د احلري��ات ال�ض��حفية وقذفها 
يف مرم��ى املنع واالعتق��ال �ض��يما التهديد 

واال�ضتهداف.
االأرا�ض��ي  يف  االإع��الم  مهن��ة  اأن  ورغ��م 
الفل�ض��طينية حمفوفة باملخاطر واالألغام 
املتفج��رة اإن �ض��ح التعب��ري , �ض��يما يحم��ل 
ال�ض��حفي الفل�ض��طيني روح��ه عل��ى كف��ه 
م��ذ بدء خو�ض��ه مي��دان العم��ل االإعالمي 
ليقين��ه باأن حريته االإعالمية  لن ي�ض��مح 
املحتل ال�ض��هيوين له مبمار�ضتها واخلو�ض 
فيه��ا وغري مكفولة  حقوقي��ا , اإال اأن حقل 

اآالف  بان�ض��مام  ف�ض��اءه  ي��زداد  االإع��الم 
االإعالميني من الطلبة واخلريجني .

واجلدي��ر بذك��ره اأن الع��ام املا�ض��ي يعترب 
ملمار�ض��ة  االإط��الق  عل��ى  االأ�ض��واء  الع��ام 
االأرا�ض��ي  يف  االإعالمي��ة  احلري��ات 
االإح�ض��اءات  ح�ض��ب  الفل�ض��طينية 
خ��الل  م��ن   , االأخ��رية  والدرا�ض��ات 
اال�ضتهدافات يف غزة واملالحقات بال�ضفة 

املحتلة .
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ال�صحة واحلياة

غزة-الراأي:
العناية اليومية باأ�ض��نانك ولثتك, واتباع منط احلياة ال�ض��حي وال�ض��ليم 

هي الطريقة االأمثل للح�ضول على ابت�ضامة جميلة.
اإن القي��ام بتنظي��ف اأ�ض��نانك مرت��ني يومًي��ا بوا�ض��طة فر�ض��اة االأ�ض��نان 
املنا�ض��بة وحده ال يكفي, بل يجب ا�ض��تخدام اخليط الطبي وبعد فر�ضاة 
االأ�ض��نان عليك اإكمال عملية التنظيف با�ض��تخدام غ�ضول الفم مرتني يف 
اليوم اإ�ضافة اإىل املواظبة على زيارة طبيب االأ�ضنان واإجراء الفحو�ضات 

الدورية.
كل ه��ذه االأم��ور قد تك��ون كافية يف احلفاظ على �ض��حة اأ�ض��نانك واإمتام 
عملي��ة تنظفيه��ا, لكن هن��اك بع�ض االأم��ور االأخ��رى التي تلع��ب دوًرا يف 
التاأثري على اأ�ض��نانك, مثل طبيعة النظام الغذائي املتبع, وممار�ض��ة بع�ض 

العادات كالتدخني.

بالتاأكيد ما تاأكله وت�ض��ربه يومًيا ميكن اأن ي�ض��بب ت�ضو�ض اال�ضنان, لذلك 
فاتب��اع نظ��ام غذائي �ض��حي مهم جًدا الأ�ض��نانك, الذي ي�ض��مل على كمية 
عالي��ة م��ن الفواك��ه واخل�ض��ار, ومب��ا ال يقل ع��ن خم���ض ح�ض���ض يومًيا, 
باالإ�ض��افة اإىل الن�ضويات والكربوهيدرات املختلفة من خبز واأرز وبطاطا 
ومعكرونة, كما ويجب اأن يت�ض��من النظام الغذائي ال�ض��حي واملتوازن على 
م�ض��ادر الربوت��ني م��ن قائمة اللح��وم واالألب��ان وبدائلها, مع ن�ض��ب قليلة 
م��ن الدهون وال�ض��كريات الب�ض��يطة, فباتباعك النظام الغذائي ال�ض��حي 
�ضتح�ض��ل على كافة العنا�ضر الغذائية ال�ضرورية لتقوية اأ�ضنانك ولثتك 

واحلفاظ عليها.
ولتقليل ن�ض��بة ال�ض��كر املتناولة يومًي��ا دور كبري يف خف�ض فر�ض ت�ض��و�ض 
االأ�ض��نان, وهن��اك العديد م��ن امل�ض��روبات واالأغذية التي تعترب م�ض��دًرا 

لل�ضكريات الب�ضيطة واأ�ضهرها:
باأنواعها. وال�ضوكوالتة  والب�ضكويت  والكعك  •  احللويات 

•  امل�ض��روبات ال�ض��كرية مبا فيها امل�ض��روبات الغازية, والع�ضائر املختلفة 
مبا فيه ع�ضري الفواكه الطازج.

املائدة. •  �ضكر 
بال�ضكر. املحالة  والفطائر  االإفطار  •  حبوب 

والع�ضل. •  املربى 
احللوة. وال�ضل�ضات  •  البوظة 

املجففة. •  الفواكه 
وبالن�ض��بة لالأطعمة التي توؤثر على بيا�ض االأ�ض��نان, فهناك بع�ض اأ�ض��ناف 
الطعام وال�ض��راب التي تتناولها يومًيا, وترتك بقًعا و�ض��بغات على اأ�ضنانك, 
ومن اأمثلتها: ال�ض��اي والقهوة, وامل�ضروبات الغازية, واأي م�ضروب له �ضبغة, 
باالإ�ض��افة اإىل تدخني ال�ض��جائر التي تعد اأحد اأ�ضهر االأ�ضباب يف تغري لون 

اأ�ضنانك وترك البقع عليها, لذا فنن�ضحك بالتقليل منها اأو جتنبها.

اإعداد/ وزارة ال�ضحةصحة الفم واألسنان

الراأي _ اآ�ضال اأبو طاقية:
اأك��د وكي��ل وزارة الرتبي��ة والتعلي��م د. زياد 
ثاب��ت اأن اال�ض��تعدادات الإج��راء اختبارات 
و�ض��اق,  ق��دم  عل��ى  ت�ض��ري  الع��ام  الثانوي��ة 
واأنه��ا على و�ض��ك االنته��اء يف املجالني الفني 
م�ض��رتكة  جل��ان  ت�ض��كيل  م��ن  واللوج�ض��تي؛ 
الإعداد االأ�ض��ئلة وجتهيز االمتحانات ب�ضكل 

كامل .
وقال :" مت حتديد جلان املراقبة والت�ض��يح 
وروؤ�ض��ائها, وتوف��ري املتابع��ة امليدانية, حيث 
اللج��ان  لروؤ�ض��اء  الق��ادم  االأ�ض��بوع  �ض��يعقد 
اجتماعًا يتم فيه اإعطاء التعليمات اخلا�ضة 
يف متابعة االأمور وت�ضيريها بال�ضكل املطلوب  

."
واأو�ض��ح اأنه مت التوا�ضل مع الوزارات املعنية 
ك��وزارة الداخلي��ة م��ن اأج��ل تاأم��ني قاعات 
االمتحان��ات, وكذلك نقل االأوراق واالأ�ض��ئلة 
من واإىل مراكز الت�ض��حيح واملدار�ض, اإ�ضافة 
االأطب��اء  �ض��توفر  الت��ي  ال�ض��حة  وزارة  اإىل 

يف كاف��ة قاع��ات االمتحان��ات؛ حت�ض��بًا الأي 
ط��ارئ ق��د يح��دث للطلب��ة اأثن��اء تقدميهم 

لالمتحانات .

وفق المخطط له
واأ�ض��اف :" مت اعتم��اد مركزي��ن للت�ض��حيح 
حمافظ��ة  يف  واالآخ��ر  غ��زة  يف  اأحدهم��ا   ,
ب��ني  االأوراق  النتق��ال  منع��ًا  خانيون���ض؛ 
�ض��رف  جان��ب  اإىل   , املختلف��ة  املحافظ��ات 
املكاف��اآت املالي��ة ل��كل م��ن عم��ل يف الثانوية 

العامة العام املا�ضي بن�ضبة 50%  ".
واأ�ض��ار اإىل اأن ال��وزارة ت�ض��ري وف��ق اخلط��ة 
التي مت و�ض��عها منذ بداية العام والتوا�ض��ل 
يف  متث��ل  االأ�ضا�ض��ي  املع��وق  اأن  اإال  م�ض��تمر, 
�ض��عوبة �ض��رف املكافاأة املالية للعام ال�ضابق 
قب��ل ب��دء االمتحان��ات للع��ام احل��ايل؛ ومت 

جتاوز هذا االأمر ولو باحلد االأدنى.
وح��ول كيفية �ض��رف املكافاآت ال�ض��ابقة بنّي 
اأن��ه مت من خالل االعتماد ب�ض��كل كامل على 

اآالف معلم��ني للمراقبة والت�ض��حيح يف كافة 
اأنحاء حمافظات قطاع غزة فقط.

االعتب��ار  بع��ني  االأخ��ذ  مت  :" لق��د  وتاب��ع 
الظ��روف النف�ض��ية ال�ض��عبة الت��ي م��ر به��ا 
الطلب��ة خ��الل الع��دوان االأخري عل��ى قطاع 
الدرا�ض��ي  الع��ام  م��ن  وفق��دان ج��زء  غ��زة, 
يف  تتمث��ل  روؤي��ة  لن��ا  كان��ت  وق��د  احل��ايل, 
التخفي��ف م��ن املنه��ج الدرا�ض��ي ولك��ن بع��د 
التوا�ض��ل م��ع ال��وزارة يف رام اهلل مل تواف��ق 
على ه��ذا االأمر وارت��اأت اأن يبق��ى املنهج كما 

هو عليه ".
وفيما يخ�ض اأمر احلديث عن جعل الثانوية 
العام��ة يف الع��ام الق��ادم عب��ارة عن  ف�ض��لني 
درا�ض��يني  منف�ض��لني واحتماليه تفعيله اأكّد 
اأن تطبيق��ه خالل العام القادم �ض��عٌب؛ الأنه 
مل ين�ض��ج بال�ض��كل ال��كايف, ومل يتم احلديث 
��ل؛ عدا عن عدم مناق�ض��ته  فيه ب�ض��كل مف�ضّ

من قبل الوزارة يف رام اهلل .
ُيذكر اأن 187 مدر�ض��ة تعر�ض��ت يف العدوان 

اإيرادات املقا�ض��ف املدر�ض��ية, ور�ض��وم طلبة 
وزارت��ه  اأن  اإىل  م�ض��ريًا  العام��ة,  الثانوي��ة 
توا�ض��لت مع العديد من املوؤ�ض�ض��ات املختلفة 
الالزم��ة؛  والقرطا�ض��ية  املي��دان  لتجهي��ز 
لت�ضيري العام الدرا�ضي ب�ضكل عام, اإىل جانب 
تقلي���ض بع�ض احلاجي��ات الالزم��ة للوزارة, 
واالعتماد على امليزانية التي تقدمها املالية 

يف غزة للوزارات .

ال تتعاون
ال��وزارة يف رام اهلل مل تتع��اون كث��ريًا, ولكن 
يف اأم��ور الثانوي��ة العام��ة فق��د مت التع��اون 
لعم��ل االمتحان��ات ب�ض��كل حم��دد, وتوف��ري 
القرطا�ض��ية الالزمة, اآماًل اأن يكون التوا�ضل 
ب��ني الطرفني ب�ض��كل دائم واأن تك��ون جميع 
االأمور موحدة, الأن ال اأحد ي�ض��تطيع عرقلة 

الثانوية العامة _ ح�ضب د. ثابت _
وذك��ر اأن ع��دد املتقدمني من طلب��ة الثانوية 
العام��ة لالمتحانات بلغ 36 األف متقدم , و8 

االأخ��ري الأ�ض��رار جزئي��ة اأو كلي��ة, ولكن مت 
�ض��يانة معظمه��ا وبق��ي ع��دد قلي��ل يحت��اج 
للرتمي��م؛ مما لن يوج��د اإ�ض��كالية يف كيفية 
توزيع الطلب��ة على املدار���ض؛ لوجود مباين 

تت�ضع كافة الطلبة .

متابعة مستمرة
وياأم��ل د. ثاب��ت اأن تتوقف ال��وزارة يف "رام 
واأن  التجاه��ل,  �ضيا�ض��ة  اعتم��اد  اهلل" ع��ن 
التوا�ض��ل  وزي��ادة  الوزارت��ني  توحي��د  يت��م 
والتن�ض��يق ب��ني الطرف��ني؛ الأن��ه حت��ى االآن 
ال يوج��د اأي ا�ض��تجابة, وكذلك عدم �ض��رف 
امليزاني��ة الت�ض��غيلية, واالمتن��اع ع��ن اطالع 
الوزارة يف غ��زة على اأي اأمور اأو مناق�ض��تهم, 
وكذلك عدم اعتمادهم للربامج وال�ض��هادات 

ومعادلتها .
التعلي��م  ملوؤ�ض�ض��ات  ال��وزارة  متابع��ة  وع��ن 
الع��ايل فاإنه��ا تتاب��ع املوؤ�ض�ض��ات ب�ض��كل كبري 
وخ��الل ال�ض��نوات االأخ��رية مل يت��م اإعط��اء 

انتهينا من كافة االستعدادات إلجراء اختبارات الثانوية العامة
في حوار خاص مع وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة د. زياد ثابت

    عدد المتقدمين من طلبة الثانوية العامة لالمتحانات 36 ألف متقدم         تواصلنا مع الوزارات المعنية لتأمين تقديم االمتحانات بشكل جيد         
اعتمدنا مركزين للتصحيح أحدهما بغزة واآلخر بخانيونس         صرف مكافآت العام الماضي للعاملين بالثانوية العامة بنسبة %50         لم نعطي 

أي ترخيص في اآلونة األخيرة ألي مؤسسة تعليم عاِل جديدة         الضفة ال تعترف بـ11 مؤسسة تعليمية و190 برنامج بغزة منذ 7 سنوات         
الضفة الغربية تمتنع عن اطالع الوزارة في غزة على المنح الدراسية
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بقلم - أميمه العبادلة:

قفازات
م��ن املاأل��وف اأن ترى �ض��بيا اأو �ض��ابا يبيع اخلبز والكع��ك على مفارق 

الطرق, لكن غري املاألوف هيئة البائع وطريقة البيع.
�ض��اهدت امل�ض��هد م��رارا عل��ى اأك��ر م��ن مف��رق, وغالبا يك��ون اخلبز 
مك�ضوفا ومعر�ض��ا لرياح حمملة باالأتربة, وعوادم ال�ضيارات, ورذاذ 
عط�ض به هذا اأو كح به ذاك, ناهيك عن اأن البائع نف�ض��ه رث الهيئة 

مت�ضخ اليدين, مرة يحك يف �ضعره ومرة ي�ضعل �ضيجارة واإلخ.
اأ�ض��تغرب كيف ترتك وزارات خمت�ض��ة كال�ض��حة واالقت�ضاد هوؤالء 
الباع��ة بهذا ال�ض��كل والطريقة, فاملفرت�ض اأن تك��ون العربة مغطاة 
بالزج��اج واأن يك��ون البائ��ع مع��ه ت�ض��ريح بع��د الفح���ض م��ن وزارة 

ال�ضحة, واأن يلب�ض قفازات اأي�ضا.
ال اأظ��ن ه��ذه املطال��ب خيالي��ة اأو اأنه��ا رفاهي��ة, ب��ل هي اأ�ضا�ض��يات 
يتوج��ب وجوده��ا, فيكفي اأنن��ا عرفنا اأخ��ريا اأن اخلبز ال��ذي ناأكله 
مل��وث بالن��رتات والنرتي��ت وم�ض��رطن بفع��ل م��اء ملوث غري �ض��الح 

لل�ضرب اأ�ضال.
�ض��يادة امل�ض��ئولني عنا, نطالبك��م بوقفة ج��ادة واإجراءات �ض��ارمة 

مل�ضلحتنا و�ضحتنا واأمننا!

ليبرالند
من امل�ض��حك املبكي االطالع على تفا�ض��يل خ��رب هذه الدولة 
اأح��د  اأن  اخل��رب  فخال�ض��ة  و�ض��حاها,  ليل��ة  ب��ني  النا�ض��ئة 
العاطلني قرر اال�ض��تيالء على منطقة خالية ال تخ�ض اأحدا 
بني كرواتيا و�ضربيا م�ضاحتها ال تتعدى 7 كيلومرتات مربعة 

واأعلن اأنها دولة م�ضتقلة واأعلن عن احتياجه ل�ضعب.
من امللفت اأن الرئي�ض اجلديد و�ض��ع �ض��رطًا اأ�ضا�ضيًا ملن يرغب 
يف الهج��رة اإلي��ه اأن ال يك��ون عربي��ًا, رغم اأن الع��رب هم اأول 
م��ن انتب��ه لفكرة "ليربالن��د" اأو اأر���ض احلري��ة -اإن جاز لنا 

التعبري- واهتموا بالبحث الدقيق عنها.
املبك��ي يف ه��ذا اخل��رب اأن امل�ض��ئولني العرب مل يكرتث��وا اأبدا 
لع��دد الذين يبحث��ون عن اأر�ض احلرية, كم��ا مل يكرتثوا من 

قبل لكل من هاجر وترك بالده بال اأدنى انتماء لها.
فاالأرق��ام واالإح�ض��اءات الر�ض��مية, واأخب��ار املهاجري��ن غري 
ال�ض��رعيني الذي��ن يغرق��ون يوميا يف البح��ر يف ازدياد مطرد 
وال اأح��د من امل�ض��ئولني يحرك �ض��اكنا جتاهه��م وجتاه تاأمني 

احتياجاتهم االأ�ضا�ضية جدا.

يوم الصحافة العالمي
يف يوم ال�ضحافة العاملي ال�ضحافة حرة لكننا ك�ضحافيني مقيدون متاما ومكبلون, 
فمن ال�ض��عب على ال�ض��حفي اأن يعرب عن راأيه �ض��راحة عرب الو�ض��يلة التي يعمل 
بها, فكل و�ض��يلة لها اجتاهها وفكرها الذي يجرب هذا ال�ضحفي امل�ضكني اأن يتحول 

الأداة كتابة واأن يقولب نف�ضه �ضمن قوالب موؤ�ض�ضته.
رمب��ا جت��د البع���ض يقول اأنن��ي اأكتب م��ا يريده رئي�ض��ي لكنني اأع��رب بحرية عرب 
�ض��فحتي اخلا�ض��ة واأغرد بحرية يف ف�ض��اء االإنرتنت الرح��ب, يف احلقيقية هذه 
املعلوم��ة غ��ري حقيقي��ة فه��و يعلم �ض��راحة اأن��ه مراقب واأن��ه يتكلم بل�ض��ان حال 
موؤ�ض�ض��اته رغما عن��ه, حتى لو حاول اخلروج من عباءة الو�ض��يلة التي يعمل بها, 

�ضيظل بني النا�ض حم�ضوبا عليها �ضاء اأم اأبى.
لي�ض��ت ه��ذه الظاه��رة يف ال��دول املتاأخرة فح�ض��ب ب��ل تتعداها لل��دول املتقدمة, 
فاملتابع لل�ضحافة االأجنبية �ضيجد اأنه ومن �ضمن �ضيا�ضات البي بي �ضي مثال اأن ال 
يكتب العاملون فيها اأي �ض��يء على ح�ض��اباتهم يخالف راأي القناة, كذلك يف بع�ض 

ال�ضحف االأمريكية.
ه��ذه م�ض��كلة حقيقية حت��ول دون احلرية الفردية التي تبنى على مبداأ ال �ض��رر 
وال �ضرار, وتفتك باالإن�ضانية التي منحها اخلالق عقال مييز ويحلل ويفكر ويقرر 

ما ينا�ضبه وما ال ينا�ضبه.

موؤ�ض�ض��ة  الأي  ترخي���ض  اأي 
الرتكي��ز  كان  ب��ل  جدي��دة, 
على كيفية حت�ض��ني اجلودة 
نظم��ت  وق��د  والنوعي��ة, 
الوزارة العديد من الزيارات 
والتقيي��م للربام��ج, وكذلك 
الق��رارات  بع���ض  اتخ��اذ 
باإغالق بغ�ض الربامج فيها .

ال��وزارة  اأن  اإىل  ون��وه 
ويف  بالتح�ض��ني,  للموؤ�ض�ض��ة  فر�ض��ة  تعط��ي 
ح��ال ع��دم توف��ر اجل��ودة ومالءمته��ا يت��م 
اإ�ض��دار اأم��ر باإيقافه��ا؛ ك��ون ال��وزارة معنية 
بتقدمي خدمات اأف�ض��ل للطلبة امللتحقني يف 

املوؤ�ض�ضات املختلفة.
وبخ�ض��و�ض اأم��ر اعتم��اد جامع��ة االإ�ض��راء 
عل��ى  ح�ض��لت  اجلامع��ة  اأن  اأو�ض��ح  موؤخ��رًا 
االعتم��اد املبدئ��ي قبل بدء عم��ل احلكومة 
اجلدي��دة " التواف��ق " , وم��ا ح�ض��لت علي��ه 
جديدًا ه��و االعتماد العام؛ دون اأن حت�ض��ل 

األ��ف موظف يف قطاع غ��زة ال يتم االعرتاف 
ب�ض��رعيتهم, واأن االأ�ض��ل بعد ق��دوم حكومة 
التواف��ق االع��رتاف بجمي��ع املوؤ�ض�ض��ات كما 
يت��م االع��رتاف مبوؤ�ض�ض��ات ال�ض��فة م��ن غري 
بع��د  وذل��ك  التميي��ز,  �ضيا�ض��ية  ا�ض��تخدام 

مراجعة ومراقبة جميعها  ".
اأما فيما يتعلق باملنح الدرا�ض��ية فاإن ال�ض��فة 
الغربي��ة متتن��ع عن اط��الع ال��وزارة يف غزة 
عل��ى املن��ح, فت�ض��عها على موقعه��ا وتخربهم 
بو�ض��ع الطلبات خ��ارج ال��وزارة اأي يف مكتب 
منظم��ة التحري��ر �ض��ابقًا واالآن يف جامع��ة 

االأخ��ري الأ�ض��رار جزئي��ة اأو كلي��ة, ولكن مت 
�ض��يانة معظمه��ا وبق��ي ع��دد قلي��ل يحت��اج 
للرتمي��م؛ مما لن يوج��د اإ�ض��كالية يف كيفية 
توزيع الطلب��ة على املدار���ض؛ لوجود مباين 

تت�ضع كافة الطلبة .

متابعة مستمرة
وياأم��ل د. ثاب��ت اأن تتوقف ال��وزارة يف "رام 
واأن  التجاه��ل,  �ضيا�ض��ة  اعتم��اد  اهلل" ع��ن 
التوا�ض��ل  وزي��ادة  الوزارت��ني  توحي��د  يت��م 
والتن�ض��يق ب��ني الطرف��ني؛ الأن��ه حت��ى االآن 
ال يوج��د اأي ا�ض��تجابة, وكذلك عدم �ض��رف 
امليزاني��ة الت�ض��غيلية, واالمتن��اع ع��ن اطالع 
الوزارة يف غ��زة على اأي اأمور اأو مناق�ض��تهم, 
وكذلك عدم اعتمادهم للربامج وال�ض��هادات 

ومعادلتها .
التعلي��م  ملوؤ�ض�ض��ات  ال��وزارة  متابع��ة  وع��ن 
الع��ايل فاإنه��ا تتاب��ع املوؤ�ض�ض��ات ب�ض��كل كبري 
وخ��الل ال�ض��نوات االأخ��رية مل يت��م اإعط��اء 

حتى االآن على اأي اعتماد للربامج التي فيها؛ 
ويف ح��ال توف��رت معايري اجلودة فيه��ا فاإنها 

�ضُتمنح االعتماد.

تعامل من طرف واحد
ووا�ض��ل حديث��ه :"  ال��وزارة يف ال�ض��فة مل 
ب��اأي موؤ�ض�ض��ة يف قط��اع  اأو تع��رتف  تعتم��د 
غ��زة من��ذ 7 �ض��نوات, وهن��اك 11 موؤ�ض�ض��ة 
تعليمي��ة و190 برام��ج يف غ��زة غري معرتف 
به��ا حت��ى االآن؛ كم��ا يح�ض��ل االأم��ر م��ع 40 

الأي  بغ��زة  ال��وزارة  معرف��ة  دون  االأزه��ر؛ 
معايري اأو ا�ض��تالم للطلبات؛ ويتم التعامل بها 
م��ن ط��رف رام اهلل فق��ط يف ظل ع��دم قبول 

وموافقة الوزارة بغزة لهذا االأمر .
ووجه ر�ض��الته اإىل طلبه الثانوية العامة :"  
الوزارة �ض��تاأخذ جميع الظروف باحل�ض��بان, 
ب�ض��كل  وال�ض��هادات  االمتحان��ات  و�ض��تنجز 
موحد, وكذلك �ض��توفر كاف��ة املتطلبات لكم 
ج��و  �ض��يمالأن  والراح��ة  االن�ض��باط  واأن   ,
تقدميك��م االمتحان��ات؛ ك��ي ت�ض��ري بال�ض��كل 

املطلوب ".

انتهينا من كافة االستعدادات إلجراء اختبارات الثانوية العامة
في حوار خاص مع وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة د. زياد ثابت

    عدد المتقدمين من طلبة الثانوية العامة لالمتحانات 36 ألف متقدم         تواصلنا مع الوزارات المعنية لتأمين تقديم االمتحانات بشكل جيد         
اعتمدنا مركزين للتصحيح أحدهما بغزة واآلخر بخانيونس         صرف مكافآت العام الماضي للعاملين بالثانوية العامة بنسبة %50         لم نعطي 

أي ترخيص في اآلونة األخيرة ألي مؤسسة تعليم عاِل جديدة         الضفة ال تعترف بـ11 مؤسسة تعليمية و190 برنامج بغزة منذ 7 سنوات         
الضفة الغربية تمتنع عن اطالع الوزارة في غزة على المنح الدراسية
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قضاء

اعداد أ. نضال جرادة

ا. حممود اأبو زيدان
ديوان املوظفني العام

    احلمد هلل وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول اهلل وبعد..
من رحمة اهلل باالإن�ض��ان اأن خلقه يف اأح�ض��ن تقومي وكان من متام نعمته �ض��بحانه 
وتعاىل اأن �ض��لحه باالإرادة لت�ض��بط الغرائز املندفعة لالإ�ضباع والتي يعجز العقل 
ف��ال ي�ض��تطيع وحده كبح جماحها , وحتى ال تزال ق��دم بعد ثبوتها بدت احلاجة 
اإىل قواع��د ثابت��ة توازن بني رغب��ات االإن�ض��ان وتروي�ض الغرائ��ز لديه لتحقيق 
م�ض��لحة الفرد واجلماعة على حد �ض��واء, ومن هنا تربز اأهمية القوانني يف احلد 

من التجاوزات االأخالقية.
ولك��ي يع��د الفرد متجاوزًا لالأخالق البد اأن يكون قد ارتكب فعاًل من االأفعال التي 
ترج��ع اإىل �ض��عف يف اخللق وانح��راف يف الطبع يفقد مرتكبه الثق��ة اأو االعتبار 
اأو الكرام��ة وفق��ًا للمتع��ارف علي��ه يف املجتم��ع الفل�ض��طيني, وق��د عال��ج امل�ض��رع 

الفل�ضطيني هذه الظاهرة على النحو االآتي:
اأوال / اأن��واع القوان��ني املعمول به��ا يف قطاع غزة وعاجلت التجاوزات التي ت�ض��در 

عن االأفراد.
باالإ�ضافة اإىل قانون العقوبات رقم )74( ل�ضنة 36 نظم امل�ضرع الفل�ضطيني عدة 

قوانني ملعاجلة التجاوزات االأخالقية منها:
2005 فال يجوز لعابر الطريق الت�ضرف بحالة  5 ل�ضنة  1.   قانون املرور رقم 

تعر�ض حياة االأ�ضخا�ض اأو االأموال للخطر اأو تعيق ال�ضري اأو تعرقلها.
1998 حيث يحظر بغري ترخي�ض  2 ل�ضنة  2.  قانون االأ�ضلحة والذخائر رقم 

من وزارة الداخلية اقتناء �ضالح ناري وترويع العامة.
3.  قان��ون االت�ض��االت ال�ض��لكية والال�ض��لكية ف��كل م��ن ق��ام بتق��دمي خدم��ات 
ات�ض��االت خمالف��ة للنظام الع��ام اأو االآداب العامة يعاقب باحلب���ض اأبو بالغرامة 
اأو بكلتاهما ولقد ح�ض��ر امل�ض��رع على ال�ض��لطات التج�ض�ض والتن�ض��ت على املكاملات 

الهاتفية لالأفراد اإىل باإذن من قا�ضي ال�ضلح.
الع��ام وحمظ��ورات  املوظ��ف  واجب��ات  عل��ى  ن���ض  املدني��ة  قان��ون اخلدم��ة    .4

الوظيفة العامة .
5.  قان��ون اخلدم��ة يف ق��وى االأم��ن باالإ�ض��افة اإىل القان��ون الث��وري وهو على 
غ��رار قانون اخلدم��ة املدنية الذي يطبق على املوظف��ني العموميني اإال اأنه خا�ض 

بالع�ضكريني.
العامة. ال�ضحة  قانون    .6

التدخني. منع  قانون    .7
قوانني. من  الخ  البيئة...  قانون    .8

* مثال ناأخذ جرمية ال�ضرقة وكيف عاجلها امل�ضرع الفل�ضطيني فقد تكون جنحة 
ب�ضيطة وقد تكون جناية يف حالة الظروف امل�ضددة اأو اإذا كانت �ضطو اأو �ضلب.

جنحة �� �ضرقة ب�ضيطة يف النهار.
جناي��ة اإذا كان��ت يف اللي��ل اأو�� ح�ض��ب ظروف احلال وقد ت�ض��ل م��دة احلب�ض فيها 

)14( �ضنة .
هل يجوز امل�ضا�ض بحق مكت�ضب ملوظف عام؟

من املقرر فقها اأن حتر�ض القوانني واالأق�ض��ية على ا�ض��تقرار االأو�ض��اع القانونية, 
لذلك ت�ض��عى الأن تكون اأعمالها غري خمالفة ملبداأ امل�ض��روعية, وغري ما�ضة باالآثار 
الفردي��ة للق��رارات االإدارية, وم��ن ثم فاإن املب��داأ القانوين امل�ض��تقر عليه يف فقه 
القان��ون االإداري يق�ض��ي بعدم رجعية القرار االإداري, ومن امل�ض��لم به يف االأنظمة 
القانوني��ة املختلف��ة اأن االأ�ض��خا�ض عندما اكت�ض��بوا حقوقا يف ظ��ل نظام قانوين 
مع��ني, فاإن��ه ال يجوز امل�ض��ا�ض به��ذه احلقوق يف ح��ال تغيري هذا النظ��ام اأو اإجراء 

تعديل عليه.

دور القانون في الحد من 
التجاوزات األخالقية 

االستشارة القانونية 

غزة-الراأي:
عق��ار  تعاط��ي  لظاه��رة  املتاب��ع  اإن 
االأترام��ادول, واالإجتار ب��ه, يف املحافظات 
اجلنوبية لفل�ض��طني "قطاع غزة", يالحظ 
اأن هذه الظاهرة باتت منح�ض��رة وترتاجع 

ب�ضكل يومي, واإىل حد كبري.
الدري��وي  النياب��ة �ض��الح  واأو�ض��ح رئي���ض 
الع�ض��و باملكت��ب الفن��ي للنياب��ة العامة, اأن 
موؤ�ض��رات ه��ذه الظاه��رة ب��داأت تنخف���ض 
اإىل معدالت رقمية وا�ض��حة, وذلك بعد اأن 
كانت يف وقت �ض��ابق ت�ض��كل ظاهرة خطرية 
توؤرق االأمن واال�ض��تقرار املجتمعي يف قطاع 

غزة.
واأو�ضح الدريوي اأن هذا الرتاجع يف جرائم 
تعاط��ي عق��ار االترام��ادول واالجت��ار به, 
يعود لعدة اأ�ض��باب, اأهمها اإ�ضدار ت�ضريعات 
عقابي��ة م�ض��ددة له��ذا النوع م��ن اجلرائم 
من قب��ل املجل���ض الت�ض��ريعي الفل�ض��طيني, 

حيث نقل هذه اجلرمي��ة من جرائم اجلنح 
اإىل جرائ��م اجلناي��ات, االأم��ر ال��ذي يعني 

بالتبعية ت�ضديد العقوبة على مرتكبها.
واأ�ض��اف الدريوي اأن االجراءات ال�ضرطية 
ومتابع��ة  مالحق��ة  يف  املمي��زة  واالأمني��ة 
والت�ض��ديد  اجلرائ��م  ه��ذه  مرتكب��ي 
والت�ض��ييق عليهم تعترب اأحد اأهم اال�ضباب 

التي من �ضاأنها خف�ض ن�ضبها.
وتاب��ع  اأن النياب��ة العام��ة قد لعب��ت دورًا 
بارزًا يف التحفيف من انت�ض��ار وات�ض��اع هذه 
االج��راءات  خ��الل  م��ن  وذل��ك  اجلرائ��م 
التوقي��ف  يف  تتخذه��ا  الت��ي  ال�ض��ارمة 
والتحقي��ق واالحال��ة للمحاكم��ة ملرتكب��ي 
ه��ذه اجلرائ��م, وذل��ك م��ن خ��الل املتابعة 
الدورية وال�ضخ�ضية ل�ضعادة النائب العام.
ه��ي  الق�ض��ائية  االأح��كام  اأن  اىل   ولف��ت 
التخفي��ف  يف  مهم��ا  دورًا  تلع��ب  االأخ��رى 
م��ن ه��ذه اجلرائ��م وذلك من خالل ا�ض��دار 

تل��ك  مرتكب��ي  بح��ق  امل�ض��ددة  االأح��كام 
التعاط��ي  م�ض��توى  عل��ى  �ض��واء  اجلرائ��م, 
اأو  االجت��ار, و�ض��واء تعل��ق االأم��ر باحلك��م 
بال�ضجن مع النفاذ, اأو يف الغرامات الكبرية 
الت��ي من �ض��اأنها ايالم اجلاين عل��ى ارتكابه 

مثل هذا النوع من اجلرائم.
ه��ي  تلع��ب  التوعي��ة  اأن  حديث��ه  وخت��م 
جرائ��م  ن�ض��بة  تراج��ع  يف  دورا  االأخ��رى 
تعاط��ي االترام��ادول واالجتار ب��ه, وذلك 
م��ن خ��الل الن�ض��رات الدوري��ة والبيان��ات 
التف�ض��يلية التي تن�ض��رها النياب��ة العامة 
للمواطن��ني, والت��ي حتذر فيها م��ن خطورة 
ه��ذه اجلرائم و�ض��دة العقوبات املفرو�ض��ة 
عليها, كذلك الندوات وور�ض العمل واالأيام 
الدرا�ض��ية التي تنفذها اجلهات احلكومية 
والتعلي��م  والرتبي��ة  االأوق��اف  وزارة  مث��ل 
واجله��ات غ��ري احلكومي��ة مث��ل اجلامع��ات 

واملراكز احلقوقية.

من املقرر فقها اأن حتر�ض القوانني واالأق�ض��ية 
لذل��ك  القانوني��ة,  االأو�ض��اع  ا�ض��تقرار  عل��ى 
ت�ض��عى الأن تك��ون اأعماله��ا غري خمالف��ة ملبداأ 
الفردي��ة  امل�ض��روعية, وغ��ري ما�ض��ة باالآث��ار 

املب��داأ  ف��اإن  ث��م  وم��ن  االإداري��ة,  للق��رارات 
القان��ون  فق��ه  يف  علي��ه  امل�ض��تقر  القان��وين 
االإداري يق�ض��ي بعدم رجعية القرار االإداري, 
ومن امل�ض��لم به يف االأنظمة القانونية املختلفة 

اأن االأ�ض��خا�ض عندما اكت�ض��بوا حقوقا يف ظل 
نظام قانوين معني, فاإنه ال يجوز امل�ضا�ض بهذه 
احلق��وق يف حال تغيري هذا النظ��ام اأو اإجراء 

تعديل عليه.

الدريوي: انخفاض ملحوظ
 في ظاهرة تعاطي عقار االترامادول

هل يجوز المساس بحق مكتسب لموظف عام؟
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

يبل��غ من العم��ر 19 عامًا حيث اقتحمت 
ق��وات االحت��الل منزله باأب�ض��ع ال�ض��ور 
واالح��وال وقام��ت بتخري��ب املمتلكات 
وم�ض��ادرة بع�ض��ها وكانت احلجة حينها 
بتهم��ة ت�ض��كيل خلي��ة تابع��ة لكتائ��ب 
حلرك��ة  الع�ض��كري  اجلن��اح  الق�ض��ام 

القد�ض. "حما�ض" يف 
�ض��ليم:”  اأم  االأ�ض��ري  وال��دة  وتق��ول 
االعتق��ال االأول ل�ض��ليم كان اأمل��ًا كب��ريًا, 
م��ن  يبل��غ  ي��زال  ال  كان  اإن��ه  وخا�ض��ة 
العم��ر فق��ط 19 عام��ًا, وع�ض��نا وعا�ض 
ه��و يف �ض��جنه م��رارة التحقي��ق التي مل 
يع�ض��ها من قبل, وم��رارة العزل يف غرف 
ال تتع��دى ل�ض��واه وذاق م��رارة التعذيب 

الراأي- اإ�ضالم عبده :
بع��د  احلري��ة  معن��ي  ذاق  لل��ذي  كي��ف 
�ض��نوات طويل��ة م��ن االعتق��ال اأن يعود 
اىل حي��اة ال�ض��جن واآمله ووجع��ه , كيف 
مل �ض��اهد وعاي���ض التعذيب واالحتجاز 
والتحقي��ق اأن يرج��ع اىل ه��ذا اجلحيم 
ه��ذا   , واالحب��اب  االأه��ل  ع��ن  بعي��دا 
اال�ض��رى  م��ن  الكث��ري  ح��ال  باخت�ض��ار 
املحررين الذين م��ا يلبث ان يفرج عنهم 
حتى يع��اد اعتقالهم من اخ��رى بوجود 

تهم او دون تهم .
واحد من هوؤالء االأ�ضرى هو االأ�ضري �ضليم 
اجلعب��ة 39 عام��ًا م��ن مدين��ة القد�ض , 
عا���ض ه��ذه املعان��اة وبع��د اأن اأفرج عنه 
م��ن �ض��جون االحت��الل بع��د ق�ض��اء 17 
عام��ًا,  ليع��ود م��ن جديد ويعيد �ض��ريط 
تل��ك الذكري��ات املوؤمل��ة والقا�ض��ية التي 
عا�ض��ها يف �ض��جون االحت��الل باعتقال��ه 
االأخري يف ني�ضان 2012م, حيث �ضدرت 
يف  )االإ�ض��رائيلي(  االحت��الل  حمكم��ة 
القد�ض املحتلة حكمًا بال�ضجن مدة اأربع 

�ضنوات.

االعتقال األول
كان  عندم��ا  ل�ض��ليم  االأول  االعتق��ال 

واحلرم��ان من الن��وم ومن الزي��ارة, وها 
ه��و االآن وبع��د اعتقال��ه يف ني�ض��ان م��ن 
يف  االأمل  ذكري��ات  يعي��د   2012 الع��ام 

ال�ضجن مرة اأخرى.

االعتقال االخير
وعن تفا�ض��يل االعتق��ال االأخري, تقول 
والدة االأ�ض��ري اجلعبة, اإن �ض��ليم اعتقل 
م��ن منطق��ة ب��اب ال�ض��اهرة يف القد�ض, 
م��ن مركبت��ه فه��و يعم��ل �ض��اقًا, وكان��ت 
املجموع��ة الت��ي اعتقلت��ه يف ذلك اليوم 
ترت��دي لبا�ض��ًا مدني��ًا, وحدث��ت عملية 
االختط��اف ومت نق��ل �ض��ليم اإىل مرك��ز 
حتقي��ق امل�ض��كوبية مبا�ض��رة, ومك��ث يف 

اأقبية التحقيق هناك 60 يومًا.
وت�ض��يف:” علمن��ا بنب��اأ اعتقال �ض��ليم 
االأخب��ار  كان��ت  البداي��ة  ويف  موؤخ��رًا, 
غ��ري موؤك��دة, اإال اأنن��ا متكن��ا وفيما بعد 
م��ن التاأكد م��ن نباأ اعتقال��ه وكان جنود 
االحتالل قد اعتقلوا عددًا من ال�ض��بان 

املقد�ضيني يف ذلك اليوم”.
اأ�ضيبت عائلة �ضليم بالهلع واخلوف على 
م�ض��ريه, ومل ت��رتك باب��ًا اإال وقرعت��ه 
لتطمئن على م�ض��ريه وتتمكن من زيارته 
بع��د  بالفع��ل  ذل��ك  مت  حت��ى  وروؤيت��ه, 

�ضهرين من اعتقاله”. وبعد انتهاء فرتة 
التحقي��ق مع �ض��ليم, مت نقله اإىل �ض��جن 
بئر ال�ضبع الذي ال زال يتواجد به حتى 

االآن.
وتطرق��ت والدت��ه اإىل اإن �ض��ليم وقب��ل 
اعتقاله بخم�ضة اأيام فقط رزق مبولوده 
البكر خالد, والذي اأ�ضبح يبلغ من العمر 

االآن عامًا ون�ضف.
وبالرجوع اإىل االعتقال ال�ض��ابق ل�ضليم 
17 عام��ًا, فاأك��دت  وال��ذي ق�ض��ى في��ه 
يف  م�ض��اركته  بتهم��ة  كان  اأن��ه  والدت��ه 
اإ�ض��عال حريق اأ�ض��اب جنود ا�ضرائيليني 
يف مدينة القد�ض اإث��ر اندالع مواجهات 
فيه��ا. اأما احلك��م, وهو االأم��ر الذي كان 
يت�ض��بب للعائل��ة بالقل��ق الدائم ف�ض��در 
بعد اأ�ضهر من اعتقال �ضليم, وهو ال�ضجن  
اأم��وال  تهري��ب  بتهم��ة  اأع��وام,  اأربع��ة 
الإح��دى اجله��ات الت��ي عدته��ا �ض��لطات 
وتخريبي��ة”,  “اإرهابي��ة  االحت��الل 
وامل�ض��اركة يف تنظيم ن�ضاطات مت�ض اأمن 
االحتالل. اأم��ا اأم خالد, زوجة االأ�ض��ري 
اب��ن  خال��د  بابنه��ا  فتح��دق  اجلعب��ة, 
العام ون�ض��ف, وحتاول تخفيف همومها 
ح��دة  م��ن  وتقل��ل  الربيئت��ني  بعيني��ه 

املعان��اة املتمثلة يف فراق �ض��ليم واحلكم 
ال��ذي �ض��در بحقه وبعده عنه��م وطفله 
يك��رب يومًا بعد يوم بعي��دًا عنه. وبينما 
تعي�ض عائلة االأ�ض��ري �ضليم اجلعبة على 
اأم��ل اللق��اء وانق�ض��اء ف��رتة احلكم… 
يعي�ض �ض��ليم يف �ضجنه على خيال ي�ضبح 
في��ه م��ع ذكري��ات عائلت��ه وابن��ه الذي 
ترك��ه خلف��ه… ت��اركًا العن��ان لذل��ك 
اخليال اأن يت�ض��ع كما يريد الأنه ال ميلك 

�ضواه اأني�ضًا يف خلوة االأ�ضر.

ممثل األسرى
قوي��ة  ب�ضخ�ض��ية  يتمت��ع  ال��ذي  �ض��ليم 
وحمب��وب م��ن كل م��ن عرف��ه وعاي�ض��ه 
ممث��ل  حالي��ًا  ي�ض��غل  ال�ض��جن,  داخ��ل 
اللجن��ة اخلارجي��ة حلرك��ة حما���ض يف 
�ض��جن نفحة , و�ضهد هذا اال�ضبوع حالة 
م��ن التوتر ال�ض��ديد داخل �ض��جن نفحة 
نتيج��ة اق��دام �ض��لطات االحت��الل على 
نقل اال�ضري �ضليم اىل �ضجن هدارمي دون 
اأي م��ربر , م��ا دفع اال�ض��رى اىل التهديد 
بالقي��ام بخطوات احتجاجي��ة يف حال 
مل يت��م عودة اال�ض��ري �ض��ليم اىل �ض��جن 

نفحة .

االسير سليم الجعبة : بعد أن تذوق الحرية يعود 
الى عذابات السجان 

غزة- الراأي
االإع��الم  املكت��ب  االإع��الم-  وزارة  دع��ت 
احلكومي_ اإىل تعزيز احلريات ال�ض��حفية, 
نقاب��ة  انتخاب��ات  اإج��راء  عل��ى  والعم��ل 
ال�ض��حفيني بالتوافق ب��ني االأطر ال�ض��حفية, 
جلمي��ع  العام��ة  امل�ض��لحة  اأر�ض��ية  عل��ى 
ال�ضحفيني, ومبا يخدم مهنة االإعالم, ويحقق 

وحدة اخلطاب االإعالمي الوطني.
ج��اء ذلك خالل بيان اأ�ض��درته وزارة االإعالم 
, هن��اأت ب��ه جم��وع االإعالمي��ني وال�ض��حفيني 
حلري��ة  العامل��ي  الي��وم  يف  الفل�ض��طينيني 

ال�ضحافة يف الثالث من مايو من كل عام.
وحيي��ت الوزارة جه��ود االإعالمي��ني املختلفة 
مقدم��ة التهنئ��ة جلمي��ع زم��الء املهن��ة, كم��ا 
ترحمت على اأرواح ال�ض��هداء من ال�ض��حفيني, 
ومتن��ت ال�ض��فاء العاج��ل للجرح��ى, والف��رج 

القريب لالأ�ضرى منهم.
واأكدت الوزارة, حر�ضها على اإتاحة احلريات 
االإعالمي��ة يف قطاع غ��زة, واملتابعة احلثيثة 
الأي��ة ق�ض��ية طارئة تتعل��ق مبمار�ض��ة املهنة, 
املالحظ��ات  ملناق�ض��ة  الدائ��م  وا�ض��تعدادها 

واملقرتحات وال�ضكاوى.
وقال��ت:" ياأت��ي ه��ذا الي��وم ليذك��ر اجلمي��ع 
بحق��وق االإعالمي��ني وال�ض��حفيني يف التعب��ري 
ح��ول  واحلقائ��ق  املعلوم��ات  ون�ض��ر  احل��ر 

االأحداث دومنا ت�ضييق اأو رقابة.
ن�ض��تذكر  الي��وم,  ه��ذا  بيانه��ا:"  يف  وتابع��ت 
من دفع��وا حياته��م قربان��ا لتبق��ى احلقيقة, 
الزم��الء �ض��هداء الكلم��ة امل�ض��ئولة وال�ض��ورة 
ال�ض��ادقة, ون�ض��تذكر م��ن اعتقلوا وتعر�ض��وا 
للقهر والتعذيب, كما نتذكر اأ�ضكاال من املعاناة 
التي يعانيها ال�ضحفيون الفل�ضطينيون, ب�ضبب 

االحتالل".
ونوه��ت ال��وزارة اأنه مير الي��وم العاملي حلرية 
ميار���ض  االحت��الل  ي��زال  وال  ال�ض��حافة 
اعتداءاته يوقع �ض��هداء وجرحى يف �ض��فوف 
احلرك��ة االعالمي��ة الفل�ض��طينية والت��ي مل 
جتف دماءها يف عدوانه االأخري , الفتة اأي�ضا 
اإىل املواجهة اليومية التي يخو�ض��ها االأ�ض��رى 

ال�ضحفيني االأبطال يف �ضجون املحتل.
امل�ض��احلة  الإجن��از  اأمله��ا  ع��ن  وع��ربت 
الفل�ض��طينية �ض��ريعا, واأن يب��داأ االإعالمي��ون 
وتعزي��ز  الوطن��ي,  التواف��ق  حال��ة  برت�ض��يخ 

ثقافة امل�ضاحلة يف امل�ضمون االإعالمي
ودع��ت ال��وزارة املجتمع ال��دويل واملوؤ�ض�ض��ات 
املعني��ة كاالحت��اد ال��دويل وجمعي��ة حماي��ة 
ح��دود  ب��ال  مرا�ض��لون  ومنظم��ة  ال�ض��حفيني 
واحتاد ال�ض��حفيني العرب لوق��ف االنتهاكات 

واالعتداءات واالعتقاالت بحق ال�ضحفيني.
يف ح��ني اأدان��ت االعت��داءات اليومي��ة الت��ي 
ينفذه��ا جن��ود االحت��الل وم�ض��توطنوه, على 
ال�ضحفيني يف ال�ضفة والقد�ض املحتلة, داعية 
اجلمي��ع لف�ض��ح ممار�ض��اته وجرائم��ه, حي��ث 
وث��ق املكتب اأك��ر من 200 انته��اكا لالحتالل 

بحق ال�ضحفيني خالل العام املا�ضي .
و�ض��ددت عل��ى دعمها لكافة اجلهود ال�ض��اعية 
لتطوير مهنة االإعالم, وحت�ضني بيئة ممار�ضة 
العمل ال�ض��حفي, وا�ض��تعداداها التام لتقدمي 
الت�ض��هيالت الالزم��ة الأي��ة مبادرات ت�ض��ب يف 

خانة م�ضلحة ال�ضحفيني الفل�ضطينيني.
بدوره��م  بتذكريه��م  ال�ض��حفيني  وحث��ت 
الطليع��ي يف حم��ل اله��ّم الوطن��ي, والت�ض��دي 
لالأكاذي��ب والدعاي��ة الت��ي ت�ض��تهدف �ض��مود 
وحق��وق ال�ض��عب الفل�ض��طيني,معربة عن اأملها 

يف اأن ي�ضكل االإعالميون الفل�ضطينيون دعامة 
وحدة و�ض��مام اأمان لتعزي��ز التوافق الوطني, 
واأن تق��وم و�ض��ائل االإع��الم املختلف��ة بدورها 
ال�ض��عب  م�ض��لحة  خلدم��ة  واملهن��ي  الوطن��ي 

الفل�ضطيني.
وختمت بيانها بدعوة كافة االأطر واملوؤ�ض�ضات 
ذات العالق��ة بالعم��ل االإعالم��ي الإحياء هذه 
املنا�ض��بة بكافة االأ�ض��كال وجعله��ا حمطة من 
حمط��ات التكاتف والتع��اون للتطوير وتعزيز 

اأخالقيات املهنة.
يذك��ر اأن ال�ض��حفيني يحتفل��ون يف الثالث من 
مايو كل عام باليوم العاملي حلرية ال�ض��حافة, 
ه��ذا الي��وم ال��ذي اأطلقت��ه منظمة اليون�ض��كو 
و�ضادقت عليه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
ليكون احتفالية �ضنوية عاملية بحرية العمل 

ال�ضحفي.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

"اإلعالم" تدعو لتوحيد الخطاب اإلعالمي الوطني
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اليوم الثالث من مايو اليوم العاملي حلرية 
ال�ضحافة حلرية الكلمة حلرية ال�ضورة 
حلري��ة الو�ض��ائل االإعالمية ي�ض��عدنا يف 
نوح��د  اأن  الفل�ض��طينية  االإع��الم  وزارة 
و�ضائلنا االإعالمية )االإذاعة والوكالتني 
يف   وال�ض��حيفة(  واجنلي��زي  عرب��ي 
�ض��بكة ال��راأي الفل�ض��طينية االإعالمي��ة 
الف�ض��اء  �ض��بكتنا يف  لتحل��ق  احلكومي��ة 
فل�ض��طني   �ض��ماء  ويف  العامل��ي  االإعالم��ي 
لتلتق��ط االأخبار وت�ض��ور ال�ض��ور وتقف 
للمواط��ن  لتنقله��ا  االأم��ور  عل��ى دقائ��ق 
الفل�ض��طيني وغ��ري الفل�ض��طيني كم��ا هي 
عل��ى حقيقته��ا وم��ن م�ض��ادرها املختلفة 
 , وجت��رد  و�ض��فافية  مو�ض��وعية  ب��كل 
لنقف على اأخبارنا احلكومية وق�ض��ايانا 
الوطني��ة ونقدمها عرب و�ض��ائل ال�ض��بكة 
لكاف��ة فئ��ات املجتمع كل ح�ض��ب تذوقه 
واملرئ��ي  امل�ض��موع  ب��ني  م��ا  االإعالم��ي 
واملكت��وب م��ع التحلي��ل العلم��ي الواقعي 
وم��ن خ��الل �ضخ�ض��يات وطني��ة فاعل��ة, 
الأن  واح��د"  "وط��ن  جدي��دة  حل��ة  يف 
الوط��ن يجمعن��ا ويظلن��ا ويوحدن��ا كلنا 
لتنطل��ق ال�ض��بكة يف التوعي��ة والتثقيف 
الع��امل  تب�ض��ري  املقاب��ل  ويف  والتنوي��ر 
الغا�ض��م  ال�ض��هيوين  املحت��ل  بجرائ��م 
فنف�ض��ح اأ�ض��اليبه ونظهر نواياه اخلبيثة 
ونخلع عنه ثوب الت�ضليل واخلداع, فهذا 
واجب �ض��بكة ال��راأي التي يق��ف وراءها 
جي�ض من ال�ض��باب وال�ضبايا اأهل العطاء 
واملثاب��رة واجل��د االجته��اد املن�ض��هرين 
يف بوتق��ة الراأي الفل�ض��طينية, ف�ض��عبنا 
ي�ض��تحق من��ا اأن نق��دم الغ��ايل والنفي�ض 
فه��و �ض��عب ي�ض��تحق احلي��اه ونح��ن م��ن 
�ض��نمده مبقوم��ات احلي��اه عرب و�ض��ائلنا 
التي �ض��نغذيها من دمن��ا وعرقنا لتنب�ض 
قلوبنا وتخطط عقولن��ا فتكتب اأقالمنا 
وت�ضدح حناجرنا وتلوح اأيدنا ولننتف�ض 
ال�ض��عب  وليحي��ا  فل�ض��طني  لتحي��ا  كلن��ا 
الفل�ض��طيني املقاوم ولتبقى �ضبكة الراأي 
الفل�ض��طينية االإعالمي��ة من��رب اإعالميا 
حي��ا يهت��دي ب��ه واإلي��ه كل االإعالمي��ني 
واملثقف��ني  والباحث��ني  وال�ض��حفيني 
والالهثني وراء الكلمة ال�ضادقة املعربة, 
�ض��بكتنا  تك��ون  اأن  وطاحم��ني  طامع��ني 
قبلته��م االإعالمي��ة وان حتت��ل �ض��بكتنا 
ال�ض��دارة يف ع��امل ال�ض��بكات االإعالمية 

وي�ضار اإليها بالبنان. 

انطالق شبكة
 الرأي الفلسطينية

د. عماد احلديدي

الراأي- عبد اهلل كر�ضوع: 
حًم��ل �ضيا�ض��يني وحملل��ني حكوم��ة التوافق برئا�ض��ة 
رامي احلمد اهلل م�ضئولية قطع االت�ضاالت مع حركة 
حما���ض والتنك��ر مل��ا يعاني��ه قط��اع غ��زة م��ن ازمات , 
مطالبني احلكومة بتقدمي ا�ض��تقالتها يف حال عجزها 

عن حل م�ضاكل القطاع ويف مقدمتها ملف املوظفني.
واأكدوا يف ال�ضياق ذاته على �ضرورة عودة االت�ضاالت 
ب��ني حكوم��ة التواف��ق وحرك��ة حما���ض مب��ا يخ��دم 
امل�ض��لحة الوطنية العليا, م�ضريين اىل عدم وجود اأي 
تقدم يف الق�ض��ايا العالقة يف قطاع غزة والتي ت�ض��مل 
ملف املوظفني  . من جهته اأكد ع�ض��و املكتب ال�ضيا�ض��ي 
حلرك��ة حما���ض م.زياد الظاظ��ا , اأن االت�ض��االت بني 
حركت��ه وحكوم��ة التواف��ق ال زال��ت مقطوع��ة واأن��ه 
ال يوج��د اأي تق��دم يف امللف��ات الت��ي مت االتفاق عليها 

والتي من اأبرزها ملف املوظفني.
وق��ال الظاظ��ا يف ت�ض��ريح خا���ض لوكال��ة ال��راأي :" 
و�ض��لتنا ر�ض��الة من احلمد هلل عرب االخ��وة يف حركة 
اجله��اد االإ�ض��المي ح��ول نيت��ه زي��ارة القط��اع خ��الل 
ع�ض��رة اأي��ام م��ن مغ��ادرة ال��وزراء لغ��زة, اإال اأن��ه مل 
يف��ي بوعده وم��ر نحو اأكر من اأ�ض��بوعني على زيارته 

املقررة".

مصير غزة بيد عباس
واأ�ضاف:" حكومة التوافق ال تقوم بدورها على اأكمل 
وج��ه , فهي تنظر لقطاع غزة بعني واحدة , وهي عني 
رئي���ض ال�ض��لطة حمم��ود عبا���ض والت��ي ال تخ��دم اإال 
م�ض��لحة االحت��الل فق��ط", مطالبا حكوم��ة التوافق 
اىل ع��ودة ج��ادة لقط��اع غ��زة وح��ل جمي��ع اأزمات��ه 

وم�ضاكله.
وب�ض��اأن الت�ض��ريحات الت��ى يطلقه��ا وزراء احلكوم��ة 
ورئي�ض��ها , اأو�ض��ح الظاظا انه��ا تعبري جيد عن ف�ض��لها 
اأنه��ا  اإىل  بواجباتها,الفت��ًا  والقي��ام  مهامه��ا  اأداء  يف 
عززت االنق�ض��ام الفل�ضطيني الداخلي " بل اإنها ت�ضنع 

انق�ضاما جديًدا" على حد تعبريه.

واأ�ض��ار اىل اأن حكوم��ة التواف��ق يج��ب اأن تك��ون لكل 
الفل�ض��طينيني دون متيي��ز بني موظفي غزة وال�ض��فة, 

ال�ضيما اأنها خرجت بتوافق وطني فل�ضطيني.
وع��ن م�ض��ري العم��ل احلكوم��ي يف قط��اع غ��زة , ق��ال 
الظاظا:" ال يعقل اأن ي�ضتمر العمل احلكومي يف قطاع 
غ��زة دون اإدارة مل��دة اأكر م��ن عام, فال بد م��ن اإعادة 
تقيي��م للموقف من قبل الف�ض��ائل الوطنية واملجتمع 

املدين واأن تكون هناك كلمُة ف�ضل يف هذا املو�ضوع".
ياأت��ي  غ��زة  لقط��اع  احلكوم��ة  تنك��ر  اأن  اىل  واأ�ض��ار 
بنظره��ا بع��ني رئي���ض �ض��لطتها حمم��ود عبا���ض الذي 

يزيد من خناق قطاع غزة يومًا بعد يوم.

تقديم االستقالة
م�ض��طفى  ال�ضيا�ض��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ق��ال  ب��دوره,  
ال�ض��واف :"اإن قط��ع االت�ض��االت بني حرك��ة حما�ض 

وحكومة التوافق هي م�ض��األة اآنية ووقتية فقط, واأنه 
ال جمال اإال لعودة االت�ضاالت واحلوارات بينهما ".

وحًم��ل ال�ض��واف اأزم��ة قطع االت�ض��ال ب��ني الطرفني 
حلكوم��ة التواف��ق, الأنه��ا تتنكر من م�ض��ئولياتها جتاه 
قط��اع غ��زة , الفت��ًا اإىل ان التوا�ض��ل م��ع غزة اأ�ض��بح 
�ض��رطًا ل��دى االأوروبي��ني مب��ا يتعل��ق مبل��ف املوظف��ني 
والعم��ل عل��ى حل جمي��ع اال�ض��كاليات العالق��ة والتي 

يعاين منها القطاع.
وفيم��ا يتعل��ق بالعم��ل احلكوم��ي يف غ��زة, اأو�ض��ح انه 
ي�ض��ري باحلد االأدن��ى ولكنه م�ض��تمر ويق��دم خدماته 
اأن  اأم��ل  عل��ى  االإمكاني��ات,  توف��ر  وف��ق  للمواطن��ني 
تتوا�ض��ل احلكوم��ة مع الوزارات يف قط��اع غزة, داعيًا 
حكومة التوافق للتنحي وتقدمي ا�ض��تقالتها اإذا كانت 

عاجزة عن تقدمي احللول للقطاع.
وق��ال ال�ض��واف:" اإذا اأراد رام��ي احلم��د اهلل النج��اح 
فعلي��ه اأن يعي��د التفك��ري مرة اأخ��رى ويرت��ب اأوراقه 
جم��ددا , واأن تك��ون خطوات��ه جادة جتاه غ��زة, لكن 
يف حال ا�ض��تمر بالتنك��ر فاإن قطاع غزة �ض��يدير زمام 

االأمور بنف�ضه".
وكان وزير العمل يف حكومة التوافق ماأمون اأبو �ض��هال 
اأك��د اأنه مل جتر اأي ات�ض��االت ب��ني احلكومة وحما�ض 
بعد عودة الوفد الوزاري اإىل ال�ض��فة الغربية والذي 
مل يحقق اأه��داف زيارته جراء القيود التي فر�ض��تها 

حما�ض كما قال".
واأب��دى اأب��و �ض��هال  ت�ض��اوؤمه ح��ول املرحل��ة القادمة, 

م�ضتبعدًا قيام احلمد اهلل بزيارة غزة قريبا.
ويف وقت �ض��ابق كان 11 من وزراء حكومة التوافق قد 
زاروا قط��اع غزة , حيث التقى رئي�ض حكومة التوافق 
د. رام��ي احلم��د اهلل وبع�ض��ًا م��ن وزرائه, قي��ادات من 
حرك��ة حما�ض والف�ض��ائل الفل�ض��طينية, للتباحث يف 
ملفات قطاع غزة ال�ضائكة اأهمها اإعادة االإعمار وملف 
املوظفني ولكن هذه الزيارات باءت بالف�ضل وزادت من 
فجوة ال�ض��راع بني الطرفني, وغادر على اثرها وزراء 

حكومة التوافق قطاع غزة“ب�ضكل مفاجئ” .

توقف االتصاالت بين حماس وحكومة التوافق..
 أزمة حقيقية أم قطيعة مؤقتة؟

الظاظا: االت�ضاالت ما 
زالت مقطوعة مع احلكومة

 
ال�ضواف:  ا�ضتقالة 

احلكومة اأف�ضل  يف حال 
عجزها عن حل اأزمات غزة

اأبو �ضهال : ال ات�ضاالت مع 
حما�ض بعد عودة الوفد 

الوزاري لل�ضفة 


