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العيد في غزة ..

يشتكي ندبة الفقد وغياب البهجة عن المشردين
غزة -الر�أي �-آالء النمر
يف كل ع��ام ي�أت��ي عل��ى قطاع غ��زة عيد ًا
يتمي��ز ب��ه ع��ن �س��ابقه م��ن الأع��وام؛
ب��ل ي�ش�ترك يف ذات الأح��داث وتعي��د
الذكري��ات نف�س��ها ،ي�أت��ي م�ش��ابه ًا يف
طبيعة القدر وتقا�س��يم فق��د الأحبة يف

درب ال�ش��هداء ،فال مير عي��د ًا واحد ًا �إال
وقد حمل مع��ه م�شاهد متتابعة من �صور
عدوان ق�ضى على حياة ثلة من العائالت
ودم��ر مب��انٍ كان��ت ت�ستن��د عل��ى نف�سه��ا
و�سط املدينة.
ه��ذا العام حتدي��د ًا كانت قد ب��د�أت �أول
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صاروخ غادر يُ فقد الطفلتين "جودي ودانيا" بهجة الحياة
غزة -الر�أي
ترق��د الطفلت�ين "ج��ودي وداني��ا"
أ�س��رة امل�صاب�ين بعيدا عن
ب��دران يف � ِّ
والديهم��ا ،بع��د �أن قتل��ت طائ��رات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي والدهم��ا
"ف��ادي" ،و�أ�صاب��ت والدتهم��ا
"�أ�سم��اء" ب�إ�صاب��ة خط�يرة �ألزمته��ا
غرف��ة العناي��ة املرك��زة يف م�ست�شفى
الإندوني�سي.
كان��ت العائل��ة ترق��د يف بيته��ا ع�صر
يوم الأح��د  5/5/2019قبيل �شهر
رم�ض��ان بي��وم ،و�إذ بق�ص��ف �إ�سرائيلي
غ��ادر يطال منزلهم ومن��زل جريانهم
م��ن عائلة املده��ون املال�ص��ق لبيتهم،
لت�ستيق��ظ العائل��ة والدماء قد ملئت
�أج�ساده��م ،و�س��ط كوم��ة م��ن الركام
والدخ��ان الكثيف ال��ذي غطى بيتهم
املنه��ار .تق��ول وال��دة الطفلت�ين،

"خرج��ت �أنا وزوجي م�سرعني نحمل
�صغارن��ا "ج��ودي وداني��ا" م��ن حت��ت
ركام بيتن��ا ال�صغري ال��ذي انهار علينا
بفع��ل الق�صف ،وق��د نالت اجلراح من
�أج�سادنا جميعنا".
وت�ضي��ف " : ،مل �أ�ستط��ع الرك���ض
طوي� ً
لا ،بفع��ل ا�صابت��ي ب�شظاي��ا
ال�ص��اروخ ،ف�سقط��ت عل��ى الأر���ض
ومع��ي طفلتي ج��ودي وكان��ت م�صابة
ب�أقدامه��ا ،وذه��ب زوج��ي ف��ادي وهو
يحمل دانيا لي�أت��ي ب�سيارة اال�سعاف،
وكان ال��كل ي�ص��رخ والغبار ميلأ املكان
وال �أحد يدري ما اخلرب".
وتتاب��ع ":دخلن��ا �سي��ارة الإ�سع��اف
جميعن��ا ،وكان امل�سع��ف ي�صف �إ�صابة
زوج��ي باحلرج��ة ،فم��ا �أن و�صلن��ا
امل�ست�شف��ى ل ُيعل��ن بعده��ا ا�ست�شه��اد
زوجي فادي ،ليرتكني وطفلتي نقا�سي

جراحنا وبع���ض ذكريات مبعرثة هنا
وهن��اك ،مل �أدري حينه��ا �أي �أمل
�أ�شع��ر ب��ه �أك�ثر ،ع��ن فق��دي لزوجي
ال��ذي انتظرته �6سن��وات وهو داخل
ال�سج��ون الإ�سرائيلية� ،أم عن طفلتي
ال�صغريت�ين اللت��ان ملئ��ت �أج�سادهما
اجلراح� ،أم عن ال�شظايا التي تناثرت
يف ج�س��دي� ،أم عن بيتن��ا الذي �أ�صبح
كوم��ة من الرم��اد لن�صبح ب�لا م�أوى"،
هكذا و�صفت �أ�سم��اء والدة الطفلتني
حلظة ا�ست�شهاد زوجها فادي.
ال�شهي��د ف��ادي والد الطفلت�ين ،كانت
ق��د اعتقلت��ه ق��وات االحت�لال م��ن
منزل��ه خ�لال احل��رب الأوىل عل��ى
غ��زة 2008م ،وكان وقته��ا ق��د �أمت
اجراءات اخلطوبة على ابنة خالته
�أ�سم��اء ،و�أفرج��ت عنه ع��ام ،2015
ليخ��رج ويتزوج منها بع��د انتظار دام

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

ملدة � 6سنوات.
م��ا زال��ت الطفل��ة ج��ودي "� 3سنوات
ون�صف" مت�سك ب�ألعابها البال�ستيكية
التي تعودت على اللعب بها يف حياتها
أ�س��رة
اليومي��ة ،وه��ي الآن ترق��د يف � ِّ
امل�صاب�ين بع��د �إ�صابته��ا يف �أقدامه��ا
بعدة �شظايا.
�أما دانيا والتي تبل��غ " �سنة ون�صف"،
ق��د �أ�صيبت بجراح حرجة يف الر�أ�س
ال ت��زال متك��ث عل��ى �إثره��ا حت��ى
اللحظة يف غرفة العناية املركزة .
تق��ول وال��دة الطفلت�ين و�صوته��ا
يختل��ط بب��كاء مري��ر ناب��ع ع��ن �أمل
�إ�صابته��ا ووج��ع الفق��د لزوجه��ا:،
"فقدن��ا املعيل لأ�سرتنا وفقدنا بيتنا
امل���أوى الوحي��د لن��ا ،وال نعل��م كي��ف
�سي�صبح حالنا ،ف�أنا �أرقد يف م�ست�شفى
الإندوني�س��ي ،بينما ابنتي (دانيا) يف

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

م�ست�شف��ى ال�شف��اء خلط��ورة حالتها،
�أم��ا (جودي) فه��ي يف رفق��ة جدتها،
وزوج��ي قد ا�ست�شهد ...ال �أدري كيف
�سنعي�ش دون بيت ومعيل يكفلنا".
مل يكن بح�سبان عائلة ( فادي بدران
) �أن �ضح��كات طفلتيه��م ( ج��ودي
وداني��ا ) �س��وف ت�صبح �صمت�� ًا ودماء ًا
وج��راح ،كما والده��م ( فادي ) �سوف
ي�صب��ح ذك��رى ول��ن يحم��ل الطفلتان
على ذراعيه ويالعبهن بعد اليوم .
ه��ذا وتعامل��ت الطواق��م الطبية فى
امل�شف��ى م��ع خمتل��ف الإ�صاب��ات التى
و�صل��ت ،اث��ر االعت��داء ال�صهيون��ى
عل��ى قط��اع غ��زة وال��ذى ا�ستمر على
م��دار ث�لاث اي��ام متتالي��ة ،كان م��ن
بينه��م ه�ؤالء الأطفال الذين ال زالوا
يتلق��ون الرعاي��ة ال�صحي��ة داخ��ل
�أروقة امل�ست�شفى.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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لحوم الحالل تحل ضيفًا عزيزًا في بيوت فقراء غزة
غزة -الر�أي� -أالء النمر
االبتهاج يف �شه��ر رم�ضان املبارك ما
ه��و �إال هداي��ا مغلف��ة ترتاق���ص يف
عي��ون الأ�سر املحتاج��ة وت�سد رمق
حاجاته��م م��ن ذل ال�س���ؤال ،تطرق
�أبوابه��م وتدخ��ل دون ا�ستئ��ذان
وت�سع��د �صغريه��م قب��ل الكب�ير ،يف
انتظ��ار العطاي��ا مي�ض��ي الفق��راء
�أي��ام ال�شه��ر الف�ضي��ل فه��و املو�س��م
الذي يتن�سم عليه��م بخريه وجوده
والرزق الوفري.
هذه املرة كانت اللحوم لي�ست حكر ًا
عل��ى �أي��ام عي��د الأ�ضح��ى املب��ارك
فح�س��ب ،بل �سبقت��ه يف �أيام ال�صيام
وطرقت �أبواب ثالجاتهم ،ما �أنع�ش
احلال��ة االقت�صادي��ة واملادية لدى
الأ�سر املحتاجة.
وزارة الأوق��اف وال�شئ��ون الديني��ة
�أعلن��ت ع��ن انط�لاق عملي��ة توزيع
حل��وم اله��دي والأ�ضاح��ي املقدمة
م��ن اململكة العربية ال�سعودية على
نحو � 50ألف �أ�سرة من الأ�سر الأ�شد
فقر ًا واحتياج�� ًا يف قطاع غزة عرب
جل��ان ال��زكاة التابع��ة له��ا ،م�شري ًة

�إىل �أنه��ا �شكل��ت اللج��ان املطلوب��ة
لعملي��ة التوزي��ع بعد و�ض��ع املعايري
الت��ي ت�ضب��ط وت�ضم��ن ال�شفافي��ة
الكاملة.
وقال��ت ال��وزارة خ�لال م�ؤمت��ر
�صحف��ي عقدت��ه �أم��ام الثالج��ات
املخزن��ة فيه��ا اللح��وم مبحافظ��ة
خ��ان يون���س" :لق��د و�صل��ت قافلة
اللحوم يوم اخلمي�س املا�ضي املوافق
16/5/2019م حمملة بـ � 25ألف
ذبيح��ة ،وزن كل ذبيح��ة  10كيل��و
غ��رام تقريب�� ًا ،وذل��ك ع�بر مع�بر
رف��ح بعد ا�ستكم��ال كافة املرا�سالت
واالجتماع��ات ب�ين وزارة الأوقاف
وال�شئ��ون الديني��ة و�إدارة امل�شروع،
وبع��د �إمت��ام كاف��ة الإج��راءات
املطلوبة ح�سب الأ�صول ،بالتن�سيق
م��ع كاف��ة اجله��ات املخت�ص��ة ذات
العالقة ،واتخاذ كافة الإجراءات
الفنية املطلوبة".
و�أو�ضح��ت الوزارة �أن ه��ذا امل�شروع
ج��اء ا�ستم��رار ًا جله��ود اململك��ة
العربي��ة ال�سعودية بدع��م ال�شعب
الفل�سطين��ي ،وتخفيف��ا من معاناته

وا�ستم��رار ًا للجه��ود التاريخي��ة
املعروفة للملكة يف الوقوف بجانب
ال�شعب الفل�سطين��ي ,م�شرية اىل �أن
اململك��ة قدم��ت اجل��زء الث��اين من
امل�شروع للع��ام الثاين الذي بلغ هذا
العام � ٢٥ألف ذبيحة.
وبين��ت ال��وزارة حر���ص اململك��ة
عل��ى �إي�ص��ال ه��ذه ال�شحن��ة �إىل
امل�ستحق�ين والفق��راء واملحتاج�ين
يف قط��اع غ��زة ،وذل��ك بتوجيه��ات
من خادم احلرم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان وويل العهد الأمري حممد بن
�سلم��ان �ضمن حر�صهم��ا وجهودهما
يف دعم الق�ضية الفل�سطينية.
وذكرت الأوقاف �أن وفدً ا من الهالل
الأحم��ر الفل�سطين��ي ومن��دوب من
وزارة الأوق��اف ا�ستلم��وا ال�شحن��ة
ب�ش��كل ر�سم��ي م��ن اله�لال الأحمر
امل�ص��ري ف��ور و�صوله��ا اىل مع�بر
رف��ح بالتن�سي��ق مع اله�لال الأحمر
الفل�سطين��ي ،وم��ن ث��م مت ت�سليمها
�إىل وزارة الأوق��اف بغ��زة م��ن قبل
اله�لال الأحم��ر الفل�سطين��ي وف��ق
م��ا مت االتف��اق علي��ه م��ع البن��ك

الإ�سالمي للتنمية
و�أ�ش��ارت ال��وزارة �إىل �أن كاف��ة
الأم��ور اخلا�ص��ة بامل�ش��روع ج��رت
ب�سال�سة وي�سر ودخل��ت ال�شاحنات
�إىل قط��اع غزة مما �ضم��ن �سالمتها
ً
الفت��ة اىل �أن
عل��ى �أكم��ل وج��ه،
العديد م��ن اجلهات الفل�سطينية يف
قط��اع غ��زة ذات االخت�صا���ص مثل
وزارة ال�صح��ة الزراعة واالقت�صاد
�شاركت يف عملي��ة تخزين الكميات
يف الثالج��ات ح�س��ب الأ�ص��ول
وال�ش��روط الفني��ة وال�صحي��ة
املطلوب��ة متهي��دً ا لتوزيعه��ا عل��ى
م�ستحقيه��ا بع��د ا�ستكم��ال بقي��ة
الإجراءات املطلوبة.
كم��ا و�أب��دت ال��وزارة ا�ستغرابه��ا
وا�ستهجانه��ا م��ن بع�ض م��ا تداولته
ً
حماول��ة منه��ا
و�سائ��ل الإع�لام يف
للإ�س��اءة اىل ال�شع��ب الفل�سطين��ي
و�إر�س��ال ر�سائل �سلبي��ة ال معنى لها،
ً
داعي��ة خمتل��ف و�سائ��ل الإع�لام
ون�شط��اء التوا�ص��ل االجتماع��ي
لتغطية عملية التوزيع مبو�ضوعية
وحيادية ونطالبهم ب�ضرورة حتري

الدقة يف ن�شر �أي �أخبار تتعلق بهذا
امل�ش��روع الكبري مبا ي�سه��م يف �إظهار
�صورة م�شرقة لهذا ال�شعب ال�صابر.
وثمن��ت الأوق��اف ال��دور الكب�ير
ً
ممثلة
للمملك��ة العربية ال�سعودية
بخ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين وويل
العهد و�إدارة امل�شروع و�إدارة البنك
الإ�سالم��ي للتنمي��ة عل��ى جهودهم
الكب�يرة يف ه��ذا امل�ش��روع ،م�شي��د ًة
يف الوق��ت ذات��ه بال��دور امل�صري يف
ت�سهيل و�صول ال�شحنة ب�سالمة من
خ�لال ال�سم��اح لل�شاحن��ات لدخول
القطاع.
كم��ا �شك��رت ال��وزارة اله�لال
الأحم��ر امل�ص��ري واله�لال الأحمر
الفل�سطين��ي عل��ى التع��اون ال��ذي
�أبدوه يف ا�ستقبال ال�شحنة وت�سهيل
مرورها �إىل قطاع غزة.
و�أك��دت ال��وزارة ح�صره��ا عل��ى
القي��ام بواجبه��ا يف خدم��ة �شعبه��ا
ً
مطالب��ة
والتخفي��ف م��ن معانات��ه،
و�سائ��ل الإع�لام ملتابع��ة التوزي��ع
والتحقي��ق م��ن �سالم��ة وو�ص��ول
امل�ساعدات اىل م�ستحقيها.
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البلدية تنهي استعداداتها الستقباله

عيد الفطر بغزة ..فرحة ممزوجة بالحزن

غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
مل تتغ�ير ا�ستع��دادات �أه��ايل قط��اع غ��زة
ال�ستقب��ال عي��د الفطر رغم الأزم��ات التي
يع��اين منه��ا �أك�ثر م��ن ملي��وين فل�سطين��ي
يقطن��ون البقع��ة الأك�ثر كثاف��ة �سكاني��ة
يف الع��امل ،و�س��ط ظ��روف اقت�صادي��ة
واجتماعية قا�سية.
ٌ
منا�سب��ة للف��رح
فالعي��د يف قط��اع غ��زة
واحل��زن يف �آن؛ ف�أم��ا الف��رح ،فف��رح بالعيد
ومل��ة العائل��ة والأ�صح��اب واجل�يران ،و�أما
ال�صعبة التي
احل��زن ،فينبع م��ن الأو�ض��اع ّ
يعي�شه��ا النا���س ،يف ظ��ل احل�ص��ار ،ال��ذي
يفر�ض��ه االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،ال��ذي
ت�سب��ب با�ست�شه��اد و�إ�صاب��ة الآالف� ،إال �أن
غ��زة ،وبالرغ��م م��ن كل الوي�لات واملرائر،
ُتق��ا ِوم االحت�لال ،وح�ص��ا َره ،و ُتق��اوم
عقوب��ات ال�سلط��ة املفرو�ض��ة ،و ُتق��اوم
احلزن وامل��وت والدمار واخل��ذالن بالفرح،
وال�سعادة.
طقو�س العيد
وتنت�ش��ر الب�سط��ات والباع��ة يف خمتل��ف
ال�ش��وارع والأ�سواق ،ف�ضال ع��ن ا�ستعدادات
املح��ال التجاري��ة يف القط��اع الت��ي تعر�ض
ب�ضائع متنوعة ،كاملالب�س و�ألعاب الأطفال
واحللوى.
وال يخل��و الأم��ر م��ن انت�ش��ار عرب��ات بي��ع

امل�شروبات والأطعم��ة ال�شعبية للمرتددين
عل��ى الأ�سواق واملحال التجاري��ة بعد �أذان
املغ��رب ،يف حماول��ة م��ن �أ�صحابه��ا لك�س��ب
الرزق.
ويالح��ظ املتج��ول يف �ش��وارع قط��اع غ��زة
وجود حركة غري اعتيادي��ة يف والأ�سواق،
و�إن ب��دت ،ح�س��ب ق��ول بع���ض الباع��ة،
"خادعة" وال تدل على وجود بيع حقيقي.
وت�ستم��ر الب�سط��ات واملح��ال التجاري��ة
املنت�شرة يف القطاع املحا�صر �إ�سرائيلي ًا منذ
ع��ام  ،2006يف العمل من��ذ ال�صباح وحتى
�ساع��ات الفج��ر الأوىل ،ويزي��د الإقب��ال
عليها يف اليوم الأخري من �شهر رم�ضان ،على
الرغم م��ن ندرة ال�سيولة النقدية املتوفرة
يف �أي��دي الغزي�ين امل�ضطري��ن للتعام��ل
م��ع مو�س��م عي��د الفط��ر وفق�� ًا لإمكانياتهم
املعي�شية والإن�سانية واالقت�صادية.

خطة متكاملة
بلدي��ة غزة �أك��دت �أنها �أنه��ت ا�ستعداداتها
ال�ستقب��ال عي��د الفط��ر ال�سعي��د بو�ض��ع
خطة خا�صة لنظاف��ة املدينة قبل وخالل
�أي��ام العي��د ،وزي��ادة كمي��ات املي��اه لتلبية
االحتياج��ات املتزاي��دة ،وجتهيز احلدائق
ال�ستقب��ال املواطن�ين ،وتنظي��م ال�ش��وارع
والأ�س��واق ومن��ع �إغالق الطرق��ات لت�سهيل

احلركة يف املدينة .
وذك��رت البلدية �أن خط��ة النظافة �سيبد�أ
العم��ل به��ا يف الي��وم ال��ذي ي�سب��ق العي��د،
وتت�ضم��ن توزي��ع العم��ل عل��ى ورديت�ين
�صباحي��ة وليلي��ة للقيام ب�أعم��ال النظافة
يف كافة �أحي��اء املدين��ة و�شوارعها ال�سيما
املناط��ق التجاري��ة والأ�س��واق الت��ي تزداد
فيه��ا كمي��ات النفايات خ�لال الأي��ام التي
ت�سبق العيد.
و�أو�ضح��ت البلدي��ة �أن الوردي��ة الوردي��ة
ال�صباحي��ة �ستعم��ل عل��ى جز�أي��ن و�سيبد�أ
اجل��زء الأول عمل��ه من ال�ساع��ة ال�ساد�سة
�صباح�� ًا وحت��ى ال�ساع��ة  11قب��ل الظه��ر
ويعم��ل بها نح��و  400عام� ً
لا و�إداري ًا و33
�ألي��ة خمتلفة جلم��ع النفايات ،فيم��ا يبد�أ
اجل��زء الث��اين م��ن الوردي��ة ال�صباحي��ة
عمل��ه م��ن ال�ساع��ة الواحدة ظه��ر ًا وحتى
م�س��اء وتعم��ل خالله��ا � 8آليات
ال�ساع��ة 6
ً
لرتحيل النفايات التي مت جمعها يف الفرتة
ال�صباحية .
و�أ�ضاف��ت �أن الوردية الليلي��ة �ستبد�أ عملها
م�ساء
بع��د الإفطار عن��د ال�ساع��ة التا�سعة ً
وحت��ى ال�ساع��ة وحت��ى ال�ساع��ة  5فج��ر ًا
و�سيرتك��ز عمله��ا عل��ى جم��ع النفاي��ات من
الأ�س��واق وامليادي��ن وال�ش��وارع الرئي�س��ة
وتفريغ حاويات النفايات.

وبين��ت �أن وردي��ة واحدة �ستعم��ل يف اليوم
الأول للعي��د وتب��د�أ م��ن ال�ساع��ة 5 :30
�صباح�� ًا وحت��ى ال�ساع��ة � 10: 30صباح�� ًا
و�سيرتك��ز العمل خاللها على تنظيف كافة
�أحي��اء ومناط��ق املدينة وتفري��غ حاويات
النفاي��ات وترحيلها للمك��ب الرئي�س �شرق
املدينة.
وفيم��ا يتعل��ق بخدم��ة املي��اه وال�ص��رف
ال�صحي �أو�ضحت البلدية �أن �ستزيد كميات
املي��اه الت��ي يت��م �ضخه��ا لبي��وت املواطن�ين
قب��ل العي��د وخالل��ه لتلبي��ة االحتياجات
املتزاي��دة ،وكذلك �ستعمل ثالث��ة ورديات
�صباحي��ة وم�سائي��ة وليلي��ة ملعاجل��ة
طف��ح لل�ص��رف ال�صحي خ�لال ف�ترة العيد
واال�ستجابة ل�شكاوي املواطنني.
ودعت البلدي��ة املواطنني ل�ضرورة تر�شيد
ا�سته�لاك املياه وع��دم �إهداره��ا واحلفاظ
على نظافة �شب��كات ال�صرف ال�صحي وعدم
�إلق��اء املُخلف��ات املنزلي��ة بداخله��ا لت�لايف
طفحه��ا خ�لال ف�ترة العي��د والتوا�ص��ل مع
البلدي��ة عل��ى الرق��م  115للإب�لاغ ع��ن
ال�شكاوي .

الحدائق والمتنزهات
وبخ�صو���ص فت��ح احلدائ��ق وا�ستقب��ال
املواطن�ين �أو�ضحت البلدي��ة �أنه �سيتم فتح

جمي��ع احلدائ��ق �أم��ام املواطن�ين ال�سيم��ا
حديق��ة البلدي��ة الرئي���س يف �ش��ارع عم��ر
املخت��ار وحديقة احلي��وان يف حي الزيتون
جنوب املدينة من ال�ساعة � 7صباح ًا وحتى
م�ساء طيلة �أيام العيد .
ال�ساعة ً 7
ويف جم��ال تنظي��م الأ�س��واق ومن��ع �إغ�لاق
ال�ش��وارع الرئي�س��ة يف املدين��ة م��ن قب��ل
�أ�صح��اب الب�سط��ات الع�شوائي��ة؛ ذك��رت
البلدي��ة �أن طواقمه��ا بالتع��اون مع �شرطة
البلدي��ات توا�صل جهوده��ا لتنظيم الطرق
ومن��ع التع��دي عل��ى الأر�صف��ة وال�ش��وارع
وت�سهي��ل حركة م��رور املواطن�ين و�ستعمل
خ�لال الأي��ام الت��ي ت�سب��ق العي��د حت��ى
�ساعات الفجر الأوىل للحفاظ على النظام
يف املدينة.
ودعت البلدية �أ�صح��اب املحالت التجارية
والب�سط��ات الع�شوائي��ة �إىل �ض��رورة
املحافظة عل��ى النظام الع��ام وعدم �إغالق
الأر�صف��ة وال�ش��وارع العام��ة والتع��اون مع
موظفيه��ا العامل�ين يف املي��دان حفاظا على
النظ��ام وملن��ع وق��وع �أي ح��وادث ق��د تنتج
ً
مو�ضحة
بفعل �إغالق الأر�صفة والطرقات،
�أنه يتم ال�سماح لأ�صحاب الب�سطات بالعمل
والبي��ع ب�ش��رط ع��دم �إغ�لاق الأر�صف��ة
وال�شوارع و�إعاقة حركة مرور املواطنني يف
الأ�سواق واملناطق التجارية من املدينة .
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"خليك صاحي" حملة ناعمة تقي من فخ اإلسقاط
الر�أي _ �آالء النمر
و�س��ط قط��اع غ��زة وعل��ى ر�أ���س �أه��م
مفرتق��ات الط��رق ،علق��ت لوح��ة
�إعالن��ات كب�يرة كت��ب عليه��ا باخل��ط
"#خليك_�صاح��ي"،
العري���ض
وبجانبها عنكبوت ابي�ض ،دفعت الكثري
من املارين للت�س��ا�ؤل حول الهدف منها،
ودفع��ت �آخري��ن م��ن حمل��ة الأجه��زة
الذكي��ة من التغريد عل��ى �سبيل املزاح
يف خفايا تلك احلملة.
مع��امل احلمل��ة الإعالمي��ة ات�ضح��ت
تدريجي�� ًا عل��ى �أنه��ا حمل��ة توعوي��ة
تهت��م بالتح�ص�ين املجتمع��ي م��ن
املخاطر الأمني��ة خ�شية الوقوع يف فخ
العمالة ،بعد �أن د�شنت �صفحة "حملة
التح�صني املجتمعي" تفا�صيل احلملة،
لتقدمي املزيد م��ن الن�صائح التوعوية
للجمه��ور ،ومنها املعلومة التي يعتربها
البع�ض "تافهة" تقوم خمابرات العدو
بربطه��ا مبعلومات �أخ��رى حتى ت�صنع
هدفا �أو بنك �أهداف.
وتوع��ي �صفح��ة احلمل��ة املتابع�ين،
ال�سيما الغزيني ب�أن العدو الإ�سرائيلي
يط��رح ع�بر �صفحات��ه عل��ى مواق��ع

التوا�ص��ل االجتماع��ي من�ش��ورات
تفاعلي��ة موجه��ة للمواطنني يف قطاع
غزة ،ومن ث��م يطلب منهم التفاعل مع
ه��ذه املن�ش��ورات بال�ص��ور �أو املرا�سالت
�أو تق��دمي طلب��ات للم�ساع��دة ،وبذلك
ي�سعى الع��دو ال�ستدراج املواطن الغزي
�إىل الوقوع يف وحل التخابر.
"خلي��ك �صاح��ي" تزي��د احلر���ص من
التعامل مع كاف��ة احل�سابات امل�شبوهة
عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي،
عدا عن �أن كرثة ن�ش��ر ال�صور اخلا�صة
واملعلوم��ات ال�شخ�صي��ة ي�ش��كّل �سبب�� ًا
لوقوع ال�شخ�ص �ضحية لالبتزاز.

حملة ناعمة
م�ؤم��ن عب��د الواح��د مدي��ر دائ��رة
العالق��ات العام��ة والإع�لام يف املكتب
الإعالمي احلكوم��ي ،يقول �إن الواجب
الإعالم��ي يحت��م عل��ى وزارت��ه العمل
ب�ش��كل مثمر لإجن��اح حمل��ة التوعية
وتوف�ير �أط��راف حا�ضن��ة تق��ي �ش��ر
ال�سق��وط يف وح��ل العمال��ة والت��ي
يتعر���ض له��ا كاف��ة �شرائ��ح املجتم��ع
الفل�سطيني على اختالف �أعماره.

و�أو�ض��ح عبدالواح��د �أن الإع�لام
احلكومي يعمل على احلملة الإعالمية
الكب�يرة مب�شارك��ة وا�سع��ة م��ن معظم
ال��وزارات والعم��ل احلكوم��ي الت��ي لها
توا�ص��ل واحتكاك مبا�ش��ر مع اجلمهور
الفل�سطين��ي ،ع�بر امل�ساج��د واملدار�س
والن��وادي وكاف��ة امليادي��ن الت��ي م��ن
املمكن الو�صول �إليها.
وق��ال عبدالواح��د �إن فك��رة احلمل��ة
قدمية متج��ددة ،وذلك لأن االحتالل
يج��دد م��ن �أ�ساليب��ه و�إجراءات��ه
لإ�ضع��اف �صم��ود ال�شع��ب الفل�سطيني،
م�ش�يرا �إىل �أن �ص��راع العق��ول يلزم��ه
جمتم��ع واع يك��ون على ق��در التحدي،
وتابع" :كلما ات�سع��ت م�ساحة الوعي،
تراجعت فاعلية �أ�ساليب العدو".
ولف��ت عبدالواح��د �أح��د �أع�ض��اء
اللجن��ة القائم��ة عل��ى احلمل��ة� ،إىل
�أنها م��ا زالت يف بداياته��ا ،وهي تعتمد
على خط��ة ناعمة تزح��ف ت�صاعديا،
تبد�أ مبواق��ع التوا�صل االجتماعي ثم
تنتق��ل للقاءات املبا�ش��رة مع قطاعات
النخ��ب وامل�ؤثري��ن ،ث��م بالت��وازي م��ع
الإعالم الر�سم��ي �إىل �أن ت�صل ملعاجلة

االحتياج��ات للح��االت الت��ي ا�ستغلت
وبحاجة �إىل توجيه.

التجنيد باالحتيال
م��ن جهت��ه ق��ال الباح��ث والكات��ب
بال�ش���أن الع�سك��ري والأمن��ي رام��ي �أبو
زبي��دة� ،إن االحتالل يح��اول ب�أ�ساليب
متع��ددة �إ�سقاط ال�شب��اب الفل�سطيني
يف وح��ل العمال��ة والتخاب��ر م��ع
االحت�لال ،م�ستغ�لا حال��ة البطال��ة
والفقر امل�ست�شري يف قطاع غزة.
وع��دّ د �أب��و زبي��دة �أ�سالي��ب ال�شاب��اك
الإ�سرائيل��ي يف عملي��ات الإ�سق��اط
قائ�لا" :االحت�لال ي�ستغ��ل �سذاج��ة
بع���ض ال�شباب من خ�لال حب االطالع
واملعرف��ة والف�ض��ول ،فيعم��د �إىل
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي،
ور�سائ��ل الهوات��ف النقال��ة لإ�سق��اط
املواطن�ين ال�سيم��ا ال�شب��اب� ،إ�ضاف��ة
لتقم���ص �شخ�صي��ات خمابراتي��ة يف
دور باح��ث اجتماعي يعم��ل على جمع
معلومات خمتلفة من املواطنني بحجة
م�ساعدتهم اقت�صاديا".
و�أ�ضاف" :ي�سعى العدو جلمع املعلومات

ع��ن املقاوم��ة م��ن خ�لال التجني��د من
خل��ف ال�ست��ار� ،ضم��ن خمط��ط ي�شم��ل
التحدي��ث امل�ستم��ر للمعلوم��ات ،فق��د
ينق�ص��ه معلوم��ات كعن��وان �أو ا�س��م
�أو خ�بر �أو معلوم��ة �أو رق��م هات��ف �أو
تفا�صيل ب�سيطة لإكمال ملف �إىل بنك
�أهدافه ،وعليه يقوم العدو بتكليف من
لديه قابلية جللب املعلومات".
"ويعدّ التجنيد باالحتيال �أو ما ي�سمى
بالتجني��د من وراء �ستار م��ن �أب�شع �أنواع
التجنيد" ،يقول �أبو زبيدة" ،فاملجندون
وامل�ستهدف��ون مبعظمهم ال ي��درون ب�أنهم
جمن��دون خلدم��ة االحت�لال ،وه��م
يعمل��ون ب��كل ج��د واجته��اد يف �أعم��ال
يرونه��ا �أعم��اال �إن�ساني��ة او فكري��ة او
وطني��ة ،دون ان يعلم��وا �أن جهده��م
يذهب ل�صالح االحتالل".
ودع��ا �أو زبي��دة الفل�سطيني�ين �إىل
احلذر من الوق��وع يف �شباك الإ�سقاط،
وذل��ك م��ن خ�لال رف��ع الوع��ي الأمني
�إىل �أعل��ى م�ست��وى ،ومتابعة احلمالت
التوعوي��ة والإر�ش��ادات الت��ي تقدمها
اجله��ات ذات االخت�صا�ص والتي تغني
املواطن باملعرفة الأمنية الالزمة.

أخبار
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"الزراعة "نصائح لمربي الدواجن والمزارعين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة
غزة-الر�أي
قدم��ت وزارة الزراع��ة بغزة جمموعة من
االر�ش��ادات والتداب�ير الواج��ب اتباعه��ا
م��ن قبل مرب��ي الدواج��ن فى ظ��ل ارتفاع
درجات احلرارة وتفاديا للخ�سائر  ،وذلك
ب�ض��رورة التقليل من �أعداد الطيور املرباة
يف امل�تر املرب��ع م��ن  8 – 7طائ��ر ،وده��ان
ال�سق��ف بالل��ون االبي���ض لعك���س ا�شع��ة
ال�شم���س الت��ي ت�سق��ط عليه كذل��ك دهان
خزانات املياه بالل��ون االبي�ض او تغطيتها
باخلي�ش املبلول وترطيبه با�ستمرار.
اىل جان��ب تركيب �ش��ادر علوي فوق �سقف

املزع��ة للتخفي��ف م��ن ا�شع��ة ال�شم���س
املبا�شرة وتقدمي العلف يف �ساعات ال�صباح
الباك��ر ،ورفع املعالف من �أمام الطيور عند
ب��دء ارتف��اع درجة احل��رارة م��ع �إعادتها
عند انك�سار موجة احلر.
كم��ا لفت��ت ال��وزارة اىل �ض��رورة زي��ادة
ع��دد ال�سقَّاي��ات ،م��ع رف��ع م�ست��وى امل��اء
فيه��ا لتمك�ين الطائ��ر من ترطي��ب ج�سمه
خ�صو�ص�� ًا الع��رف والدالي��ات و ت�شغي��ل
امل��راوح �إن وج��دت ،وحت��ى بع��د انح�س��ار
موج��ة احلر يف �ساعات امل�س��اء لكي يتمكن
الطائر من التخل�ص من احلرارة املختـزنة

يف ج�سمه.
و�ش��ددت عل��ى ا�ستخدام ر�شا�ش��ات الرذاذ
(ال�ضب��اب) داخل املزرعة لر�ش املياه فوق
الطي��ور ب�صورة متقطع��ة (دقيقة كل 10
دقائ��ق) ،وي�ستح�سن تركيب َّ
ر�شا�شات فوق
ال�سق��ف لتربيده على �أن يتم ت�سريب املاء
الن��ازل منها على �ستائ��ر اخلي�ش اجلانبية
لرتطيبه��ا مو�ضح��ة �أن��ه يف حال��ة ع��دم
وج��ود ر�شا�ش��ات رذاذ داخلي��ة يف املزرعة
ميك��ن ا�ستخ��دام م�ضخ��ات رذاذ املي��اه
املحمول��ة عل��ى الظهر ور�شها ف��وق الطيور
داخ��ل املزرع��ة .وبين��ت ملرب��ي الدواج��ن

ب�ض��رورة �إ�ضاف��ة فيتامني  Cمل��اء ال�شرب
مبع��دل  1جم /ل�تر ،ويف�ضل بي��وم واحد
قبل موجة احلر و و�ضع مكعبات ثلجية يف
خزان مياه ال�شرب.
و�أك��دت عل��ى �ض��رورة اغ�لاق فتح��ات
التهوي��ة عن��د هب��وب ري��اح اخلما�سني من
اجله��ة الت��ي يدخل منه��ا اله��واء ال�ساخن
وتركي��ب �ستائر من اخلي���ش يف الواجهات
املعر�ض��ة لل�شم�س م��ع ترطيبه��ا با�ستمرار
بامل��اء والعم��ل عل��ى توف�ير خ��زان مي��اه
احتياط��ي مع ماتور �ضخ ال�ستخدامه وقت
انقط��اع املياه و جتنب القي��ام ب�أي عمليات

حت�صني وتطعيم الطيور يف فرتات درجات
احلرارة العالية.
�أم��ا عل��ى �صعيد االنت��اج النبات��ي  ،فدعت
ال��وزارة املزارع�ين اىل �ض��رورة ال��ري
الغزي��ر يف �ساعات ال�صب��اح الباكر وامل�ساء
وع��دم ال��ري يف الظه�يرة ،وق��ف ر���ش
املبي��دات اوالت�سمي��د وت�شغي��ل م��راوح
التهوي��ة �إن وج��دت يف امل�شات��ل ور�شا�شات
املاء(ال��رذاذ) داخ��ل امل�شاتل ع��دة مرات
يف الي��وم والعمل على قط��ف ثمار اخل�ضار
والفاكه��ة النا�ضج��ة وع��دم تركه��ا عل��ى
النباتات

بلدة صوريف محافظة الخليل
إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

تق��ع البل��دة �إىل ال�شم��ال
الغرب��ي م��ن مدين��ة
اخللي��ل ،وتبع��د عنها 25
ك��م .ف��وق رقع��ة جبلي��ة
ترتف��ع  600م ع��ن �سطح
البح��ر .تبل��غ م�ساح��ة
�أرا�ضيه��ا  15,034دومن�� ًا
ويحده��ا م��ن اجلن��وب
ق��رى اخلط��وط الأمامية
( خارا���س  ،نوب��ا  ،بي��ت
�أوال ) وم��ن ال�شمال قرية
اجلبع��ة ونحال�ين وم��ن
ال�ش��رق بل��دة بي��ت �أم��ر
ومن الغرب ح��دود اخلط
الأخ�ضر ( 1967م ) .
�سب��ب الت�سمي��ة  :لع��ل

�صوري��ف حتري��ف لكلم��ة
( )Srifaال�سريانية مبعنى
�سب��ك الدراه��م ،حيث وجد
به��ا �أث��ار لأخت��ام ومعام��ل
ل�ص��ك العمل��ة كان��ت يف
الع�صور القدمي��ة من تاريخ
البل��دة  ،ويعتق��د �أي�ض�� ًا ب�أن
�سب��ب الت�سمي��ة يرج��ع اىل
كلمة ( �صور الريف ) وذلك
لأن البلدة حماطة ب�سل�سلة
جبلي��ة عل��ى �ش��كل �ص��ور
والقرية ري��ف فحرفت اىل
كلمة ( �صوريف ) .
يف ع��ام  2007كان ع��دد
ال�سكانها  13,365ن�سمة
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بعد حرمان لسنوات  ..غزة على أبواب صيف آمن

غزة -الر�أي �-آالء النمر
بع��د �سنوات م��ن غياب مو�س��م اال�صطياف
ع��ن �شواط��ئ بح��ر قط��اع غ��زة ،لأ�سباب
تعود �إىل م�سببات الأزمات واحل�صار وقلة
الإمكانات التي متنع م�صبات مياه ال�صرف
ال�صح��ي من ترحي��ل املي��اه �إىل حمطاتها
الالزمة.
يب��دو �أن ه��ذا الع��ام �سيك��ون مغاي��ر ًا عن
غريه من الأعوام املا�ضية ،فاجلهود قائمة
على �إحياء �شواطئ قطاع غزة مبا يكفيها
م��ن اال�صطي��اف املعق��ول واملقب��ول ق��در
امل�ستطاع مطلع �صيف  ،2019والذي يحل
مبثاب��ة �إط�لاق �س��راح حلري��ة ال�سباحة

و�إط�لاق �س��راح الطاق��ات املدفون��ة طيل
ال�سنوات املا�ضية.
"هذا الع��ام �سيكون الأف�ضل على م�ستوى
الأع��وام املا�ضية" ،ه��ذا ما �صرح به مدير
ع��ام ال�صح��ة والبيئ��ة يف بلدي��ة غ��زة
املهند�س عبدالرحيم �أب��و القمبز ،والذي
�أ�ش��اد بتح�س��ن املو�س��م ب�شكل مقب��ول �إىل
ح��د ما  ،لكن��ه ال ي�ص��ل �إىل الو�ضع املمتاز
جدا.
و�أك��د �أب��و القمب��ز عل��ى �أن م�ست��وى
اجلهوزي��ة واال�ستع��داد مرتف��ع �إىل �أبعد
حد ،وذلك بتعاون بني بلدية غزة ووزارة
احلك��م املحل��ي ،ح��ول ترتيب��ات ال�صي��ف

وتهذي��ب ال�شواط��ئ وتهيئته��ا ر�سمي�� ًا
ال�ستقبال جمهور النا�س ،م�شري ًا �إىل عمل
البلدي��ة يومي ًا على نق��ل ما يقارب ثالثني
طن��ا من النفايات تب��د�أ من منطقة البحر
املمت��دة �إىل �شارع الر�شيد حتى �آخر �شارع
الكروني�ش.
و�أو�ض��ح �أب��و القمبز �أن الو�ص��ول �إىل حل
�شب��ه نهائ��ي كان بفع��ل توف�ير الكهرب��اء
والو�صول �إىل ربط حمطات معاجلة املياه
بخط��وط كهربائي��ة على م��دار ال�ساعة،
وذل��ك لإنه��اء م�شكل��ة تل��وث املي��اه بفعل
ت�صريف املياه امللوثة يف عر�ض البحر.
م��ع ذل��ك ن��وه �أب��و القمب��ز �إىل وج��وب

االبتع��اد ع��ن �أماك��ن ن�ص��ب امل�ص��ارف
الرئي�سي��ة حتى لو كان��ت مغلقة  ،لأ�سباب
ميك��ن �أن تخرج ع��ن ال�سيط��رة �أو حدوث
ط��ارئ فن��ي ،كذلك االبتع��اد يف ال�سباحة
عن �أمكان املياه الراكدة كامليناء لالبتعاد
يف ذلك عن م�سببات الأمرا�ض.
�أب��و القمب��ز �أك��د عل��ى �أ�سبوع�� ًا واح��د ًا
يف�ص��ل �شركة توزيع الكهرب��اء على �إنهاء
م�شروع رب��ط املحطات بخطوط الكهرباء
والذي �سيفتح املجال بعدها لإعالن �صيف
غزة الآمن ،و�إطالق املجال �أمام املواطنني
لال�ستجم��ام ع��دا ع��ن الأماك��ن املمنوعة
واملعممة.

07

ويف تنوي��ه ل��ه ق��ال مدي��ر ع��ام ال�صح��ة
والبيئ��ة عبدالرحي��م �أب��و القمب��ز �إن
امل�صيف هذا العام �سي�شهد حت�سن ًا وا�ضح ًا،
عدا عن توزيع ع�شرون برج ًا للإنقاذ على
م��دار بحر مدين��ة غزة ،و�إط�لاق عدد ال
ب�أ�س به من عمال النظافة ملوا�صلة العمل
واداء املهام على مدار اليوم.
اجلدي��ر بذك��ره �أن كل ع��ام ي��زداد قطاع
غ��زة ن�سبي ًا يف عدد ال�س��كان ،ويعد �شاطئ
البح��ر املتنف���س الأول والوحي��د ل�س��كان
قط��اع غ��زة يف ظ��ل احل�ص��ار و�صعوب��ة
ال�سف��ر ،فهو امللج�أ ومتنف�س ال�صيف يف كل
الأحوال على �صعوبتها �أو غريها.

كيف تتم عملية امتحانات التوجيهي بغزة ؟
غزة -الر�أي
قال وكي��ل وزارة الرتبي��ة والتعليم بغزة
ذي��اد ثابت� ،إن وزارت��ه قامت بتجهيز كل
م��ا يل��زم لنج��اح تنفي��ذ االمتحان��ات من
جتهي��ز �أوراق الأ�سئلة والإجابة وجتهيز
اللج��ان ومراك��ز الت�صحي��ح و�إعط��اء
التوجيهات الالزمة لكل املعنيني.
و�أ�ض��اف يف بي��ان �صحف��ي الي��وم ال�سب��ت
�أن��ه مت ت�أمني اللج��ان بالتن�سيق مع وزارة
الداخلي��ة وهن��اك نقط��ة طبي��ة يف كل
جلن��ة به��ا طبي��ب �أو ممر���ض ويت��م ذلك
بالتن�سي��ق م��ع وزارة ال�صح��ة ،والتن�سيق
والتع��اون ب�ين طواق��م الوزارت�ين يت��م
ب�صورة ممتازة.
وفيما يتعلق بالأ�سئلة قال �إنه مت طباعة
جمي��ع االمتحان��ات وه��ي م�ؤمن��ة ب�ش��كل
كامل كما هو احلال يف كل �سنة.

وذكر �أن امتحان��ات خان يون�س ورفح يتم
نقله��ا �إىل مديري��ة خان يون���س قبل يوم
من كل امتحان ويت��م ت�أمينها ب�شكل كامل
من ال�شرطة ليال ونهارا.
�أم��ا مديريات �شم��ال وغرب و�ش��رق غزة
وكذل��ك الو�سط��ى تت�سل��م �أوراق الأ�سئلة
ل��كل امتح��ان م��ن مبن��ى ال��وزارة �صب��اح
يوم االمتح��ان وفق اجل��دول ،ومديريات
رف��ح و�ش��رق خ��ان يون���س تت�سل��م �أوراق
امتحاناته��ا يف �صباح ي��وم كل امتحان من
مديرية خان يون�س.
وب�ين �أن هن��اك مرك��زي ت�صحي��ح واحد
يف غ��زة والآخ��ر يف خ��ان يون���س ويت��م
ب��دء ت�صحي��ح كل م��ادة يف الي��وم التايل
المتحانه��ا .يت��م التن�سي��ق بخ�صو���ص
الإجابات النموذجية مع ال�ضفة الغربية
ومن خالل اللجان الفنية امل�شرتكة.

و�أك��د ثاب��ت �أن جمي��ع االمتحان��ات مت
�إعدادها من خالل طواقم فنية م�شرتكة

مابني غزة وال�ضفة.
وق��ال �إن االمتحان��ات تتاب��ع ميدانيا من

جلن��ة متابع��ة وزاري��ة له��ا ع�ض��و يف كل
مديري��ة يقدم تقري��را يوميا ح��ول �سري
االمتح��ان وكذلك يتم تق��دمي تقرير من
كل مديري��ة وجتتمع جلن��ة املتابعة بعد
كل امتح��ان يف ال��وزارة ملناق�ش��ة كيفي��ة
�سري االمتحان وكيف ميكن اال�ستفادة من
�أي مالحظ��ات ميدانية ،مقدما �شكره لكل
من ي�ساهم يف �إجناح عملية االمتحانات.
و�أك��د �أن �صرف جزء م��ن امل�ستحقات قبل
االمتحان كان له �أثر �إيجابيا ولو �أنه كان
مت�أخرا.
وذك��ر ثاب��ت �أن ع��دد الطلب��ة املتقدم�ين
لالمتح��ان بغ��زة بل��غ  31360طال��ب
وطالب��ة ،و�أن ع��دد جل��ان االمتحان��ات
 180جلن��ة بالإ�ضاف��ة �إىل ت�سعة جلان
(�سج��ون وم�ست�شفيات) ،وع��دد املراقبني
 4800مراقب ،وعدد امل�صححني .2800

أخبار
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الرضيع" وسام ابو عرار" كتلة صمت بعد استشهاد والدته
�سلوى .وتقول "�أم ه�شام" والتي كانت جتل�س
بجانب � 3أطفال م�صابني من عائلة ابو عرار
"و�سام و�سلوى وابنة عمهم رفيف � 3سنوات"،
مل يغي��ب املنظ��ر ع��ن خميلت��ي لق��د انت�شلوا
ال�شهي��دة فل�سط�ين بغط��اء ملل��م ج�سده��ا
املتناث��ر يف امل��كان� ،أم��ام �أع�ين الأطف��ال،
مت�سائل��ة :ما ذن��ب ه��ذه الأم واالوالد ؟ هل
هذا هدف ؟وي�شكل خطر على االحتالل ؟.
و�أنه��ت "�أم ه�ش��ام" حديثها بدمع��ات غادرت
عينها ب�لا ا�ستئ��ذان �أمام الأطف��ال وقالت:
ح�سبي اهلل ونعم الوكيل.
وظ��ل امل�شه��د جاثم ًا �أمام لطفل��ة �سلوى وهي
تنظ��ر �صامتة �إىل �أخوه��ا بجانبها الذي من
املفرت���ض �أن يكون واياها و�أخته��م ال�شهيدة
"�صب��ا" و�أمه��م منهمك�ين يف ال�ضح��ك وه��م
يعلق��ون زينة رم�ضان ،ولك��ن ال�صورة تبددت
�إىل �صم��ت ه��و �أ�ش��د م��ن ال�ص��راخ والعوي��ل،
ودم��اء متناث��رة عل��ى �سري��ر امل�ست�شف��ى
وجروح�� ًا ظاه��رة م�ل�أت اجل�س��د وجروح�� ًا
�أخ��رى غ�ير ظاه��رة ل��ن تفارقه��م حت��ى يف
الكرب .
ه��ذا وتعامل��ت الطواق��م الطبي��ة يف جمم��ع
ال�شف��اء م��ع خمتل��ف الإ�صابات الت��ي و�صلت
�إث��ر االعت��داء الإ�سرائيلي عل��ى قطاع غزة
والذى ا�ستمر على مدار ث�لاث �أيام متتالية،
كان م��ن بينه��م ه���ؤالء الأطف��ال الذي��ن ال
زالوا يتلقون الرعاية ال�صحية داخل �أروقة
املجمع.

غزة -الر�أي
" مام��ا ماما " كان��ت �أنين ًا موجع ًا هز �أرجاء
الغرف��ة الطبي��ة مبجم��ع ال�شف��اء مبدين��ة
غ��زة ،لي�س�ترق ذل��ك الأن�ين خلج��ات من يف
الغرف��ة ملقي�� ًا نظره��م عل��ى ج�س��د �صغ�ير
�أدمته اجلراح.
نظ��رة بريئ��ة للطفل و�س��ام �أبو ع��رار " 14
�شه��ر ًا" ،يح��اول فيه��ا فهم ما يج��ري مما مل
تدرك��ه م�صطلح��ات طفولت��ه ،ومل ي��درك
�أن "مام��ا" �ستبق��ى �صوت�� ًا ب�لا جمي��ب بع��د
ا�ست�شه��اد والدته فل�سط�ين " 37عام ًا" وهي
حتم��ل يف �أح�شائه��ا جنين�� ًا � 5شه��ور ،رحل��ت
هي وجنينه��ا وطفلتها "�صبا" بعد �أن حاولت
حماي��ة �أبنائها بج�سده��ا ال�ضعيف من حمم
�ص��اروخ �صهيوين ا�ستهدف منزلهم �شرق غزة
.
�إىل جان��ب �سري��ر الطف��ل "و�س��ام " ترق��د
�شقيقت��ه الطفلة "�سل��وى" �صامتة بال هم�س
ب�لا �أن�ين ب�لا �إدراك ب�لا طفول��ة مزه��رة،
حيث �أ�صابتها �صدمة نف�سية بعد �أن �شاهدت
�أ�شالء �أمها تتناثر �أمامها .
"�سل��وي" بن��ت حت��ب اللع��ب واحلديث وهي
م��ن �أك�ثر البن��ات حركة ولعب��ا  ،ولك��ن منذ
الأم���س وه��ي �صامت��ة ال تتكل��م و�إذا م��ا
حاول��ت �أن حتدثه��ا �أو تداعبه��ا فل��ن تزي��د
على �أن تظ��ل �صامتة بفعل ال�صدمة واملنظر
ال��ذي ال يتحمل��ه ب�ش��ر ،وفق م��ا روت زوجة
عمه��ا �أم ه�ش��ام معقب��ة عل��ى �صم��ت الطفلة

أطعمة تعودناها ال ينصح بتناولها على الريق!
تناول كاف��ة الأطعمة كوجبة فطور
�صحي��ة على الري��ق لي���س �صحيحا.
لأن م��ا نتناول��ه يف ال�صب��اح له ت�أثري
كب�ير عل��ى املع��دة والأمع��اء� .أي �أن
اخلط�أ يف االختيار قد ي�شكل خطورة
على ال�صحة.
من هذه املواد:
احلم�ضي��ات -م��ا ي�ش��اع ب���أن ع�ص�ير
الربتق��ال الط��ازج ه��و فط��ور مثايل
�صحي��ح ،لأن��ه يعط��ي اجل�س��م القوة
والطاق��ة من��ذ ال�صب��اح .ولك��ن م��ن
�أجل ذلك يجب تناوله بعد الفطور.
لأن��ه يحت��وي على �أحما���ض عديدة
خمتلفة ،قد ت�سبب التهاب املعدة.
احللوي��ات -يف�ض��ل ع��دم تن��اول
املعجن��ات بالك��رمي وال�شوكوالت��ة
عل��ى الري��ق .لأن البنكريا�س يعجز
من��ذ ال�صب��اح ع��ن �إف��راز الكمي��ة

بعد م�ضي �ساعة على تناول الغداء.
فاملوز يف ال�صباح ،يتم ه�ضمه ببطء،
م��ا ي�سب��ب انتفاخ��ا و�إزعاج��ات
�أخ��رى .ع�لاوة على هذا ،امل��وز غني
باملغني�سي��وم ال��ذي ميت���ص ب�سرع��ة
كب�يرة يف اجل�سم ،ما قد يزيد العبء
عل��ى القل��ب .كم��ا �أن تن��اول امل��وز
ب�صورة منتظمة ق��د ي�سبب م�شكالت
يف الأوعية الدموية.

الالزمة من الأن�سولني .ما ي�ؤدي �إىل
ا�ضطراب التوازن احلم�ضي القاعدي
يف اجل�سم.
القه��وة -يف�ضل تن��اول هذا امل�شروب

ال�صباح��ي بع��د وجبة الفط��ور .لأن
القه��وة عن��د تناوله��ا عل��ى الري��ق
ت�سب��ب تهي��ج الغ�ش��اء املخاط��ي
للمع��دة ،م��ا ي���ؤدي �إىل ح��دوث

الته��اب فيها .كم��ا �أن تن��اول القهوة
من��ذ ال�صباح ي�شكل عبئ��ا ثقيال على
الكبد ،وخطورة عليه.
امل��وز� -أف�ض��ل وق��ت لتناول امل��وز هو

اخلي��ار واخل�ض��روات اخل�ض��راء
الأخ��رى -ه��ذه امل��واد يف حالته��ا
الطازجة ت�صبح خطرة على ال�صحة
عن��د تناوله��ا عل��ى الري��ق .لأنه��ا
حتت��وي عل��ى �أحما���ض قوي��ة ،ويف
ال�صباح ال يوجد ما يكفي من الع�صري
يف املعدة له�ضمها� .أي ميكن �أن ت�سبب
احلرقة وعدم الراحة.
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اإلعالم :أكثر من  105حالة انتهاك بحق الصحفيين خالل مايو
غزة  -الر�أي
�سج��ل املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي ،مزي��د ًا من
االعتداءات واالنتهاكات االحتالل الإ�سرائيلي
امل�ستم��رة �ضد ال�صحاف��ة واحلريات االعالمية
يف فل�سط�ين ،ما ي�ش�ير �إىل تده��ور كبري وخطري
عل��ى م�ست��وى احلري��ات الإعالمي��ة ،ي�ستوجب
م��ن جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات احلقوقي��ة والإعالمي��ة
التح��رك الفعلي واجلاد من �أج��ل وقف �سيا�سة
اال�ستهداف واملالحقة.
ور�ص��دت -وحدة الر�ص��د واملتابع��ة -يف املكتب
الإعالمي احلكومي-غزة ،خالل تقريرها ل�شهر
�أيار /مايو 2019املن�صرم �أكرث من (  )102من
االنته��اكات ،م��ن قبل االحت�لال الإ�سرائيلي يف
االرا�ضي الفل�سطينية ،و(  )2انتهاكات من قبل
�أجهزة ال�سلطة يف ال�ضفة املحتلة وجمهولني.
انتهاكات االحتالل الإ�سرائيلي
حي��ث وثق��ت وحدة الر�ص��د واملتابع��ة �أكرث من
( )11حال��ة اعتق��ال واحتج��از لل�صحفي�ين
وا�ستخ��دام ع��دد منه��م ك��دروع ب�شري��ة ،فيم��ا
�أ�ص��در �أح��كام و�أجل��ت حك��م ع��دد ( )4م��ن
ال�صحفيني.
كم��ا �سجل��ت �أك�ثر م��ن ( )8حال��ة اعت��داء
و�إ�صاب��ة تعر���ض لها ال�صحافي�ين والإعالميني،
خ�لال ت�أديته��م واجبهم املهن��ي ،تنوعت ما بني
اال�سته��داف املبا�شر بالر�صا���ص احلي واملعدين
املغل��ف باملطاط ،واالختن��اق وال�ضرب بينهم 6
من قطاع غزة خالل تغطيتهم فعاليات م�سريات
العودة.
وبجان��ب االقتحام��ات واملداهم��ة ،ر�ص��دت
الوح��دة �أك�ثر م��ن ( )2عمليات ده��م وتفتي�ش
وعبث مبحتوي��ات املنزل ،عدا عن ت�سجيل ()8
حاالت م�صادرة مركبات وهواتف نقالة.
يف ح�ين وثق��ت( )12حال��ة من��ع م��ن التغطية
م��ن بينهم � 3صحفيني منعهم من دخول مدينتي
القد���س واخلليل وممار�سة عمله��م ال�صحفي يف
البلدتني ،كما �أجربت( )6من ال�صحفيني بينهم
�صحافيتان على دفع غرامة مالية.
�إىل ذل��ك وثق��ت وح��دة الر�ص��د( )4ح��االت
تدم�ير وحتطي��م �شنه��ا ط�يران االحت�لال على
مبني�ين يف قطاع غ��زة �أدى لتدم�ير  4م�ؤ�س�سات
�إعالمية وثقافية تدمريا كام ًال.
ويف جان��ب مالحقة ال�صحفيني والنا�شطني على
الإع�لام اجلدي��د والتي �شنه��ا موق��ع في�سبوك
واليوتي��وب �ض��د الفل�سطيني�ين  ،والت��ي رك��زت
عل��ى �إغ�لاق ع�ش��رات احل�ساب��ات للم�ستخدمني
الفل�سطيني�ين ع��رف منه��م عل��ى الأق��ل()50
حالة.

انتهاكات االجهزة االمنية
الفلسطينية
ويف ال�ش���أن الفل�سطين��ي الداخل��ي� ،سجل��ت
وح��دة الر�ص��د واملتابع��ة يف املكت��ب الإعالم��ي
احلكوم��ي( )3انته��اكات ،وه��م ت�أجي��ل حك��م
ع��دد( )2ل��كل م��ن ال�صحفي�ين رام��ي �سم��ارة
ونائلة خليل من قبل حمكمة ال�صلح يف رام اهلل،
وتعر���ض �صحف��ي يف ال�ضف��ة املحتل��ة العتداء
على مركبته واحراقها من قبل جمهولني.
تفا�صي��ل انتهاكات االحت�لال الإ�سرائيلي بحق
ال�صحفيني التي وثقتها وحدة الر�صد واملتابعة
يف املكت��ب الإعالمي احلكومي خالل �شهر مايو/
�أيار 2019
اعتقل��ت ق��وات االحت�لال 3-5-2019:

 :24-5-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحف��ي عط��ا ب�سام حم��د حداي��د 24 ،عاما،
امل�ص��ور يف �شبك��ة �أخبار فل�سط�ين بعيار مطاطي
يف ي��ده اليمن��ى �ش��رق بل��دة خزاع��ة خ�لال
تغطيت��ه فعالي��ات م�س�يرات العودة �ش��رق خان
يون�س ،علما �أنه كان يرتدي �سرتة زرقاء مكتوبا
عليها .Press

ال�صحف��ي امل�ص��ور احل��ر �أحم��د الب��ظ ،خ�لال
تواج��ده يف البلدة القدمي��ة يف اخلليل ،وجرى
اقتياده مل�ستوطنة "كريات �أربع ،والتحقيق معه
ل��ـ � 9ساعات ،قبل �أن تطلق �سراحه ب�شرط املنع
م��ن دخول مناط��ق جنوب اخلليل مل��دة  ١٥يوم ًا
.وتعهد بكفالة مالية قيمتها � ٢٠٠٠شيكل
 :3-5-2019اعتقل��ت قوات االحتالل م�ص ّور
"الوكالة الأوروبية" عبد احلفيظ اله�شلمون،
ح��وايل � 9ساع��ات �أثن��اء تغطيت��ه لفعالي��ة
جن��وب يط��ا يف حمافظ��ة اخللي��ل وج��رى
ووجهوا �إليه تهم��ة التواجد يف
التحقيق مع��هّ ،
منطقة ع�سكرية مغلقة وعدم االن�صياع لأوامر
اجلن��ود باملغ��ادرة" ،وم��ن ث��م اطل��ق االحتالل
�سراح��ه ،ب�شرط املنع م��ن دخول مناطق جنوب
اخللي��ل مل��دة  ١٥يوم�� ًا وتعه��د بكفال��ة مالي��ة
قيمتها � ٢٠٠٠شيكل.
 :3-5-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
ال�صح��ايف احل ّر �ساري ج��رادات بر�صا�صة ح ّية
�أ�صابت��ه يف �ساق��ه ،خ�لال تغطيت��ه املواجه��ات
الت��ي اندلع��ت يف قرية بيت �سريا غ��رب مدينة
رام اهلل.
 :3-5-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحفي��ة �صافين��از الل��وح ،و �أ�صيب��ت بعي��ار
معدين يف الر�أ�س ،وتعمل يف وكالة امد.
 :4-5-2019دمّ��ر الط�يران احلرب��ي
اال�سرائيل��ي 4 ،م�ؤ�س�س��ات �إعالمي��ة وثقافي��ة،
خ�لال ا�ستهدافه��ا ب�صواريخ االحت�لال مبنيني
�سوتهم بالأر�ض ،وهم مكتب وكالة "االنا�ضول"
الرتكي��ة و"مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات
والتوثي��ق" ومكت��ب "�إعالم اال�س��رى" وم�ؤ�س�سة
"ه�لا فل�سط�ين" للتدريب االعالم��ي يف مدينة
غزة.
 :5-5-2019ج ّم��دت ب�ش��كل م�ؤق��ت املحكمة
العلي��ا الإ�سرائيلي��ة يف القد���س ،ق��رار تنفي��ذ
�أمر ترحيل م�ص ّور وكال��ة "الأنا�ضول" الرتكية
م�صطف��ى اخل��اروف �إىل الأردن ،والذي كان من
املفرت���ض ترحيل��ه يف اليوم الت��ايل ،ومل حتدد
املحكم��ة العلي��ا حتى اللحظة جل�س��ة ا�ستئناف
يف ق�ضي��ة م�صطف��ى ،وحالة م�صطف��ى النف�سية
�سيئ��ة جد ًا ،حيث �أنه يقبع يف ال�سجن منذ �أكرث
من �أربعة �أ�شهر من دون �أن يرتكب �أي جرمية".

 :5-5-2019حظ��ر تطبي��ق وات���س �آب ،كل
�أرقام �شبكة القد���س الإخبارية ،وذلك يف اطار
املحاربة امل�ستمرة للمحتوى الفل�سطيني.
 :6-5-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحف��ي عم��اد ب��دوان م�ص��ور التلفزي��ون
العرب��ي يف غ��زة بر�صا���ص مطاط��ي يف را�س��ه
اثناء تغطية م�سريات العودة.
 :6-5-2019حكم��ت حمكمة االحتالل على
الطال��ب يف كلي��ة الإع�لام بجامع��ة النج��اح
الوطني��ة جماه��د طبنج��ة م��ن مدين��ة نابل�س
بال�سج��ن مل��دة ثماني��ة �أ�شه��ر ،وغرام��ة مالي��ة
بقيم��ة ثماني��ة �آالف �شي��كل بتهم��ة االنتم��اء
للكتلة الإ�سالمية .
 :8-5-2019حكم��ت حمكم��ة االحت�لال
الع�سكري��ة يف "عوف��ر" بال�سج��ن عل��ى الأ�سرية
الإعالمي��ة �س��وزان العوي��وي م��ن اخللي��ل مل��دة
� 12شه��ر ًا وغرام��ة مالي��ة بقيم��ة 6000
�شيق��ل ،وكان��ت ق��د �أعتقل��ت العوي��وي بتاري��خ
.5/6/2018
 :10-5-2019ا�ستهدف��ت الق��وات
الإ�سرائيلية ،ك ًال م��ن م�ص ّور وكالة "الأنا�ضول"
الرتكي��ة عب��د الرحي��م اخلطي��ب بقنبل��ة
غ��از �أ�صابت��ه يف �ساق��ه ،ومدي��ر �شبك��ة "رواد
احلقيق��ة االعالمي��ة" الإلكرتوني��ة رم��زي
ال�شخري��ت بقنبل��ة مطاطية �أ�صابت��ه يف �ساقه
�أي�ض ًا� ،أثناء تغطيتهم��ا �أحداث م�سريات العودة
�شرق قطاع غزة.
� :11-5-2019إدارة الفي���س ب��وك حت�ض��ر
ح�س��اب الكاتب اي��اد ابراهي��م القرا مل��دة �شهر
بحجة انتهاك املعايري.
 :12-5-2019احتج��زت الق��وات
الإ�سرائيلي��ة� 8 ،صحفي�ين ،ح��وايل خم���س
�ساعات ،و�ص��ادرت مركباتهم اخلا�صة ،ومنعتهم
م��ن تغطيته��م �إخ�لاء اجلن��ود قري��ة حم�ص��ة
الفوقا يف الأغوار وهم
مرا�س��ل وكال��ة "الأنا�ض��ول" ه�شام �أب��و �شقرة،

مرا�س��ل ف�ضائي��ة "الغ��د العربي" خال��د بدير،
م�ص�� ّور ف�ضائية "النج��اح" حازم نا�ص��ر ،امل�ص ّور
احل�� ّر حممود فوزي،امل�ص�� ّور يف وكالة ال�صحافة
الأذرية "� "APAشادي جرارعة،
مرا�سل��ة �إذاع��ة "�أجي��ال" رن�ين �صوافط��ة،
ال�صحافي��ة احل�� ّرة �شذى حم��اد النا�شط فار�س
فقها من م�ؤ�س�سة احلق
 :13-5-2019االحت�لال يج�بر الإعالمي��ة
�س��وزان العويوي على دف��ع غرامة مالية بقيمة
� 6000شيقل ،قبل �أن يتم االفراج عنها .
 :15-5-2019من��ع االحت�لال الإ�سرائيل��ي
�إقام��ة فعالي��ة ثقافي��ة ع��ن النكب��ة باللغ��ة
العربي��ة داخل ح��رم جامعة ت��ل ابيب ،بحجة
�أن��ه "يتعار�ض مع قان��ون النكبة" ال��ذي ُ�سنّ يف
عام  ،2011ومبوجبه تمُ نع �إقامة ن�شاطات عن
النكبة بتمويل حكومي.
 :16-5-2019االحت�لال يج�بر ال�صحف��ي
احم��د اب��و ع��واد م��ن خمي��م الف��وار عل��ى دفع
غرام��ة مالي��ة ،قبل �أن تفرج عن��ه بعد اعتقال
دام لأكرث من �شهر ون�صف.
�ً :21-5-2019أ�ص��درت حمكم��ة االحت�لال
حكم�� ًا عل��ىالكاتب��ة مل��ى خاط��ر مل��دة � 13شهر
وغرام��ة � 4000شي��كل عل��ى �أن يك��ون الإفراج
عنها بتاريخ .277
 :21-5-2019اعتقل��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحف��ي �سام��ي را�ض��ي العا�ص��ي 48 ،عام�� ًا؛
واقت��ادوه جله��ة جمهول��ة ،بع��د �أن اقتحم��ت
منزل��ه يف مدين��ة نابل���س ،و�أج��روا �أعم��ال
تفتي�ش وعبث مبحتوياته .
 :21-5-2019اقتحم��ت ق��وات االحت�لال
الإ�سرائيل��ي من��زل ال�صحف��ي ن��واف العام��ر
يف كف��ر قلي��ل جن��وب مدين��ة نابل���س ،و�أجروا
�أعم��ال تفتي���ش وعب��ث مبحتويات��ه .وقب��ل
ان�سحابه��م ،اعتق��ل جن��ود االحت�لال جن��ل
ال�صحفي املذكور ،براء ،واقتادوه معهم.

 :24-5-2019حذف��ت �إدارة الفي���س ب��وك
ع�ش��رات احل�ساب��ات الفل�سطيني��ة وح�ضرته��ا
و�أغلق��ت ع��ددا منه��ا ع��رف م��ن بينه��م الناط��ق
با�س��م ال�صحة ا�شرف الق��درة ومت حذف ح�سابه
 3مرات ،الكاتب د .ح�سن �أبو ح�شي�ش ،الإعالمي
حممود ال�شريف ،ال�صحفي �إيهاب عد�س ،وح�سن
ا�صلي��ح ،مثن��ى النج��ار ،الكاتب ح�س��ام الدجني،
ال�صحافي��ة �صافين��از الل��وح ،ال�صحف��ي جم��ال
يون���س ،الكاتب��ة ن�سري��ن مو�س��ى ،ع�لاء �سالمة،
حمم��د العمور ،ال�صحفي حمم��د اللوح ،ال�صحفي
عل��ي ح��رز اهلل ،ال�صحف��ي عب��د اهلل ح��رز اهلل،
ال�صحف��ي احمد �صيام ،ال�صحفي ه��اين ال�شاعر،
ال�صحف��ي �أ�سامة لبد ،طيف البحي�صي ،ال�صحفي
ن��ور النج��ار ،ال�صحف��ي يون���س النج��ار� ،سام��ي
عكيلة� ،سالم��ة معروف ،ع��دالت ال�شيخ ،الكاتب
م�صطف��ى الل��داوي للم��رة الرابع��ة ،الكات��ب
واملحل��ل ال�سيا�س��ي وجيه �أبو ظريف��ة ،ال�صحفي
عبد احلمي��د عبدالعاط��ي ،الفنان عل��ي ن�سمان،
حممد ال�صوري� ،صالح ابو ختلة ،الكاتب واملحلل
ال�سيا�سي فايز �أبو �شمالة ،مدير مكتب قناة الغد
يف غزة �أحمد عودة وعدد �أخر.
� :26-5-2019إدارة موق��ع اليوتيوب حتذف
فيديوه��ات فل�سطيني��ة لل�صحف��ي مع��اذ حام��د
والنا�شط ح�سني �شجاعية.
 :31-5-2019ا�ستهدف��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحف��ي يا�س��ر �أب��و جالل��ة مرا�س��ل �شبك��ة
الأنب��اء الإخبارية بطل��ق مطاطي �شرق جباليا
�شمال غزة.
 :31-5-2019اعت��دت قوات االحتالل على
ال�صحفي�ين وا�ستخدمتهم دروع��ا ب�شرية خالل
قمع قوات االحت�لال الإ�سرائيلي م�سرية قرية
كف��ر قدوم� ،ش��رق حمافظ��ة قلقيلي��ة ال�سلمية
الأ�سبوعية املناه�ضة لال�ستيطان.
 :31-5-2019منعت �سلطات االحتالل �صباح
اجلمع��ة االخ�يرة م��ن �شه��ر رم�ض��ان الك��رمي،
ال�صحف��ي خال��د مع��ايل م��ن مدين��ة �سلفيت من
دخ��ول مدين��ة القد���س املحتل��ة لت�أدي��ة �صالة
اجلمعة واحياء ليلة القدر يف امل�سجد االق�صى.
تفا�صي��ل االنته��اكات الفل�سطيني��ة خ�لال �شهر
مايو 2019
 :1-5-2019ق�� ّررت حمكم��ة ال�صل��ح يف رام
اهلل ،ت�أجي��ل النظ��ر يف ق�ضي��ة ال�صح��ايف احل ّر
رام��ي �سم��ارة ومرا�سل��ة مرك��ز "�سكاي��ز" يف
ال�ضف��ة الزميل��ة نائل��ة خلي��ل ،بتهم��ة "القدح
والت�شهري"� ،إىل  4متوز املقبل.
� :12-5-2019أح��رق �شاب��ان مل ّثمان� ،سيارة
مالك وحم�� ّرر �صحيف��ة "كل النا���س" ال�صحايف
منع��م حلب��ي� ،أم��ام منزل��ه يف قري��ة دالي��ة
الكرمل جنوب �شرق مدينة حيفا.
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العيد في غزة ..

يشتكي ندبة الفقد وغياب البهجة عن المشردين
غزة -الر�أي �-آالء النمر
يف كل ع��ام ي�أت��ي عل��ى قط��اع غ��زة عيد ًا
يتمي��ز ب��ه ع��ن �سابق��ه م��ن الأع��وام؛
ب��ل ي�ش�ترك يف ذات الأح��داث وتعي��د
الذكري��ات نف�سه��ا ،ي�أت��ي م�شابه�� ًا يف
طبيع��ة الق��در وتقا�سيم فق��د الأحبة يف
درب ال�شه��داء ،ف�لا مي��ر عيد ًا واح��د ًا �إال
وقد حمل مع��ه م�شاهد متتابع��ة من �صور
عدوان ق�ض��ى على حياة ثلة من العائالت
ودم��ر مبانٍ كانت ت�ستند على نف�سها و�سط
املدينة.
ه��ذا الع��ام حتديد ًا كان��ت قد ب��د�أت �أول
لي��ايل �شه��ر رم�ض��ان املب��ارك م��ع �آخ��ر
ا�ستهداف �صهي��وين حول �إحدى العمارات
ال�سكين��ة لكوم��ة حج��ارة كب�يرة ،و�أنه��ى
حياة عائل��ة ب�أكملها كانت تق�ضي �أوقاتها
ب�أم��ان و�سالم داخل �أروقة منزلهم الكائن

يف �أبراج ال�شيخ زايد �شمال القطاع.
يوم�ين وليل��ة واح��دة كانت��ا كفيلت�ين
بالق�ض��اء عل��ى مالم��ح البهجة الت��ي كان
ي�ستع��د له��ا قط��اع غ��زة ال�ستقب��ال �أي��ام
�شه��ر رم�ضان ،فم��ا �أن انق�ضت �أي��ام ال�شهر
الف�ضي��ل حت��ى ه��ل عي��ده ،والأو�ض��اع
امل�شتت��ة ب�ين �أج��واء �شه��ر رم�ض��ان و�آثار
الع��دوان و�أح��وال النا���س امل�ش��ردة م��ن
بيوتها املدمرة ،يزيد م��ن الب�ؤ�س وفقدان
االبتهاج ومينع حلول الفرح.
فكي��ف للعيد �أن حت��ل �أج��واء فرحه ومل
مي�ض��ي عل��ى ارتق��اء خم�س��ة وع�شري��ن
�شهي��د ًا ثالث��ون يوم�� ًا ،م��ن بينه��م طف��ل
وث�لاث �أمه��ات ور�ضيعت�ين واثن�ين م��ن
الأجنة و�أكرث من مئة �إ�صابة.
الع��دوان ال�صهي��وين ال��ذي امت��د ليوم�ين
�أطف���أ �أن��وار املدين��ة امل�شتعل��ة ابتهج�� ًا

بالأي��ام املقبلة ،وحول الفواني�س امل�ضاءة
�إىل كومة من الرماد امل�سوى بالأر�ض.
حيث مار�س االحتالل �أب�شع �صور االرهاب
والعن�صري��ة و �ص��ب حم��م غ�ضب��ه عل��ى
العوائ��ل الآمن��ة يف بيوتها و ا�ستقوى على
االطفال الر�ضع والن�ساء احلوامل وا�ضع ًا
�إياهم �ضمن بنك �أهدافه الإجرامية.

إفطار الركام
فل��م مت�ض��ي �أي��ام �شه��ر رم�ض��ان �إال بغ�صة
ح��اول امل�شردي��ن جتاوزه��ا ج�بر ًا ع��ن
�أنف�سه��م ،فل��م يبتع��دوا ع��ن ركام منازلهم
وبق��وا �إىل جانب��ه يفرت�ش��ون ال��ركام
و�س��ط �أج��واء م��ن �شه��ر رم�ض��ان ال��ذي
�أطف��ئ �أنواره ب�أمر من الطائرات احلربية
الإ�سرائيلية.
ه��ذا م��ا فعلت��ه العائ�لات الغزي��ة ،حي��ث

قررت �أن تتناول طعام �إفطارها فوق ركام
عم��ارة �أب��و قمر الت��ي ق�صف��ت م�ؤخرا يف
قط��اع غ��زة ،فر�سمت لوح��ة فنية جمعت
احلي��اة وامل��وت يف �ص��ورة واح��دة ،ذل��ك
التناق���ض ال��ذي حتياه غزة من��ذ فر�ضت
�سن��وات احل�ص��ار ،ومن��ذ تخللته��ا ح��رب
تتلوه��ا ح��رب ،وب�ين كل ح��رب وح��رب
تنف���ض غ��زة ت��راب الوج��ع وتق��وم م��ن
جديد ،وهذه هي الر�سالة التي �أراد �سكان
غ��زة �إر�سالها للع��امل من خ�لال �إفطارهم
اجلماعي فوق الركام.
وكما كل مرة �سيتجاوز الفل�سطيني همومه
ويدفع بكل ابتالءاته نحو الهاوية ليقف
�شاخم�� ًا ال تغ�يره الظ��روف وال تك�س��ره
الأح��داث ،وال حتنيه ق��وة الرياح بكل ما
هبت به.
اجلدير بذك��ره �أن الإح�صائي��ة ال�صادرة

عن املكت��ب الإعالمي احلكوم��ي� ،أو�ضحت
�أن طائ��رات االحتالل مبختل��ف �أنواعها،
والب��وارج احلربية ،واملدفعية� ،شنت �أكرث
من 295غارة ،م�ؤك��دة ا�ستهداف �أكرث من
 320معلم��ا مدني��ا يف قط��اع غ��زة ،منها
بناي��ات مدنية �سكني��ة وجتارية ومقرات
حكومية وم�ساج��د وور�ش حدادة وحمال
جتاري��ة وم�ؤ�س�س��ات �إعالمي��ة و�أرا���ض
ودفيئات زراعية.
و�أدى الق�ص��ف الإ�سرائيل��ي العني��ف� ،إىل
تدم�ير نح��و  18بناي��ة �سكني��ة بالكام��ل
وا�سته��داف  10من��ازل �أخ��رى وحميطه��ا
بال�صواري��خ ،بح�س��ب الإح�صائي��ة الت��ي
نوه��ت �إىل �أن  58وح��دة �سكني��ة هدم��ت
كلي��ا ،وت�ضرر نح��و  310وح��دات �سكنية
جزئي��ا� ،إ�ضاف��ة لت�ض��رر طفي��ف ملئ��ات
املنازل.
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أبناء األسيرات ..أحزان تتجدد في المناسبات السعيدة

غزة -الر�أي
ع�ش��رون �أ ّم��ا مبع��دات ع��ن �أبنائه��ن ق�س��را،
البكاء والدعاء ب���أن يربط اهلل على قلوبهن
ُج ّل ما ي�ستطعن فعله ،بينما �أخريات يخففن
�آالمه��م ويكفك��ن دموعه��ن ،فهك��ذا حت��ل
املنا�سب��ات على الأ�س�يرات الأمهات يف �سجون
االحتالل.
االحت�لال الإ�سرائيلي حرم ه���ؤالء الأمهات
م��ن �أبناءه��ن نتيج��ة اعتقاله��ن ق�س��ر ًا يف
�سجونه والذي �أبعدت ما يقارب من � 73أبناء
الأ�س�يرات بينه��م �أطف��ال ُر�ض��ع �أم�ض��وا عيد
الفط��ر دون �أمهاتهم مما حرمهم من الفرحة

وال�سعادة.
الناط��ق الإعالم��ي للمركز الباح��ث “ريا�ض
الأ�شق��ر” �أو�ض��ح �أن � 42أ�س�يرة يف �سج��ون
االحتالل ،من بينهن (� )20أم ًا ،لديهن ()73
�أبن ًا افتقدوا حنان �أمهاتهم وااللتقاء بهم يف
يوم العيد ،ومر هذا اليوم عليهم حزين ًا حيث
مل يج��دوا م��ن يلب�سه��م مالب���س العي��د ويعد
له��م الطعام مم��ا �أثر عل��ى نف�سياته��م ،مبين ًا
�أن الأطف��ال ينتظ��رون ه��ذا الي��وم ال�سعي��د
ملرافق��ة �أمهاته��م للأ�س��واق و�ش��راء �أجم��ل
املالب�س ،واقتناء الألع��اب للعب مع �أقرانهم،
بينم��ا �أبن��اء الأ�س�يرات يفتق��دون �أمهاته��م

قال مرك��ز �أ�سرى فل�سط�ين للدرا�سات،
الي��وم اخلمي���س� ،إن  73م��ن �أبن��اء
الأ�س�يرات يف �سج��ون االحت�لال
الإ�سرائيلي ،بينهم �أطفال ُر�ضع �أم�ضوا
عي��د الفطر دون �أمهاته��م مما حرمهم
من الفرحة وال�سعادة.
الناط��ق الإعالم��ي للمرك��ز الباح��ث
“ريا�ض الأ�شقر” �أو�ضح �أن � 42أ�سرية
يف �سجون االحت�لال ،من بينهن ()20
�أم��اً ،لديهن (� )73أبن�� ًا افتقدوا حنان
�أمهاته��م وااللتقاء بهم يف ي��وم العيد،
ومر هذا اليوم عليه��م حزين ًا حيث مل

يج��دوا من يلب�سهم مالب�س العيد ويعد
له��م الطع��ام مما �أث��ر عل��ى نف�سياتهم،
مبين ًا �أن الأطفال ينتظرون هذا اليوم
ال�سعي��د ملرافق��ة �أمهاته��م للأ�س��واق
و�ش��راء �أجم��ل املالب���س ،واقتن��اء
الألع��اب للع��ب م��ع �أقرانه��م ،بينم��ا
�أبن��اء الأ�س�يرات يفتق��دون �أمهاته��م
يف هذا الي��وم لغيابهن خل��ف الق�ضبان
مم��ا يفقده��م فرح��ة العي��د وبهجته،
وي�شع��رون بامل��رارة كلم��ا م��ر علي��ه
منا�سبة �سعيدة.
و�أ�ض��اف “الأ�شق��ر” �أن الأ�س�يرات يف

يف ه��ذا الي��وم لغيابه��ن خل��ف الق�ضب��ان مما
يفقده��م فرح��ة العي��د وبهجت��ه ،وي�شعرون
باملرارة كلما مر عليه منا�سبة �سعيدة.
و�أ�ض��اف “الأ�شق��ر” �أن الأ�س�يرات يف �سج��ون
االحت�لال اي�ض�� ًا ي�شع��رن باحل��زن وامل��رارة
الفتقادهن �إىل �أبنائهن خالل تلك املنا�سبات
وخا�صة التي يحتاج فيها الأطفال اىل وجود
االم بجانبه��م ،وحرم��ان �أبنائه��ن م��ن حنان
وم��ودة �أمهاته��ن ،وكي��ف يق�ض��ون �أوقاته��م
بعيد ًا عنهم ،حمرومني من هذه ال�سعادة.
وتعي���ش الأ�س�يرات الأمه��ات حال��ة نف�سي��ة
�صعب��ة نتيج��ة القل��ق ال�شدي��د ،والتوت��ر و

التفك�ير امل�ستم��ر ب�أح��وال �أبنائه��ن وكيفية
�س�ير حياته��م ب��دون �أمهاته��م  ،وخا�ص��ة ان
بع�ضه��م ال ي��زال �صغ�ير ال�س��ن ومل يتج��اوز
ال�سن��وات الثالث��ة الأوىل من عم��ره ،كحالة
الأ�س�يرة “ن�سرين ح�س��ن ابوكميل” من قطاع
غ��زة  ،والت��ي ترك��ت خلفه��ا ر�ضي��ع عم��ره
ثماني��ة �شه��ور فق��ط ،ومل ت��رى ابنائه��ا منذ
اعتقاله��ا قب��ل � 3سن��وات ،كذل��ك الأ�سرية ”
فدوى نزيه حمادة” م��ن القد�س  ،وحمكومة
بال�سجن � 10سنوات ،وهي �أم خلم�سة �أطفال،
�أ�صغره��م كان يبل��غ م��ن العم��ر �أربع��ة �شهور
فقط عند اعتقالها.

و�أو�ض��ح “الأ�شق��ر” �أن �أو�ض��اع الأ�س�يرات
�صعب��ة للغاي��ة حي��ث تتعم��د �إدارة ال�سج��ن
الت�ضيي��ق عليه��ن و�إذاللهن و من��ع عدد منهن
من زيارة ذويهم بح��ج واهية ،وال زالت �إدارة
ال�سج��ون متار���س �سيا�س��ة اقتح��ام الغ��رف
يف �ساع��ات مت�أخ��رة م��ن اللي��ل� ،إ�ضاف��ة �إىل
وحرم��ان الأ�س�يرات م��ن الزي��ارة والتعلي��م،
ونق��ل اال�س�يرات يف �سي��ارة البو�س��ة ال�سيئة
يف ظ��روف �صعب��ة ،كم��ا ينته��ك االحت�لال
خ�صو�صيته��ن بو�ض��ع كام�يرات مراقب��ة يف
�ساح��ات ال�سجن ،و�ضع احلمامات خارج غرف
االعتقال.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

ابنا أمضوا عيد الفطر
تقرير ً 73 :
دون أمهاتهم

�سجون االحتالل اي�ض ًا ي�شعرن باحلزن
واملرارة الفتقادهن �إىل �أبنائهن خالل
تل��ك املنا�سب��ات وخا�ص��ة الت��ي يحتاج
فيها الأطفال اىل وجود االم بجانبهم،
وحرم��ان �أبنائه��ن م��ن حن��ان وم��ودة
�أمهاتهن ،وكيف يق�ضون �أوقاتهم بعيد ًا
عنهم ،حمرومني من هذه ال�سعادة.
وتعي���ش الأ�س�يرات الأمه��ات حال��ة
نف�سي��ة �صعب��ة نتيجة القل��ق ال�شديد،
والتوت��ر و التفك�ير امل�ستم��ر ب�أح��وال
�أبنائه��ن وكيفي��ة �س�ير حياته��م بدون
�أمهاته��م  ،وخا�ص��ة ان بع�ضهم ال يزال

�صغ�ير ال�س��ن ومل يتج��اوز ال�سن��وات
الثالث��ة الأوىل م��ن عم��ره ،كحال��ة
الأ�سرية “ن�سري��ن ح�سن ابوكميل” من
قطاع غ��زة  ،والتي تركت خلفها ر�ضيع
عم��ره ثماني��ة �شه��ور فق��ط ،ومل ترى
ابنائه��ا من��ذ اعتقالها قب��ل � 3سنوات،
كذلك الأ�س�يرة ” فدوى نزيه حمادة”
م��ن القد���س  ،وحمكوم��ة بال�سجن 10
�سن��وات ،وه��ي �أم خلم�س��ة �أطف��ال،
�أ�صغره��م كان يبل��غ م��ن العم��ر �أربع��ة
�شهور فقط عند اعتقالها.
و�أو�ضح “الأ�شقر” �أن �أو�ضاع الأ�سريات

�صعب��ة للغاي��ة حي��ث تتعم��د �إدارة
ال�سج��ن الت�ضيي��ق عليه��ن و�إذالله��ن و
من��ع عدد منه��ن من زي��ارة ذويهم بحج
واهية ،وال زالت �إدارة ال�سجون متار�س
�سيا�س��ة اقتح��ام الغ��رف يف �ساع��ات
مت�أخرة من الليل� ،إ�ضافة �إىل وحرمان
الأ�س�يرات من الزي��ارة والتعليم ،ونقل
اال�س�يرات يف �سيارة البو�سة ال�سيئة يف
ظ��روف �صعب��ة ،كما ينته��ك االحتالل
خ�صو�صيته��ن بو�ضع كام�يرات مراقبة
يف �ساح��ات ال�سج��ن ،و�ض��ع احلمام��ات
خارج غرف االعتقال.
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"الصحة" تدشن
العمل في خدمات
الجمهور من قبل
البريد المركزي
غزة -الر�أي
د�شنت وزارة ال�صحة بتعليمات من وكيل وزارة
ال�صح��ة د.يو�س��ف �أب��و الري���ش وبتوجيه��ات
ومتابع��ة مدير ع��ام ال�ش���ؤون االدارية العمل
يف خدم��ات اجلمه��ور م��ن قب��ل ق�س��م الربي��د
املركزي.
و�أو�ضح��ت الدائرة� ،أن��ه مت ا�ستقبال اجلمهور
ا املراجع�ين للمبن��ى الإداري لكاف��ة االدارات
و�إجن��از املعام�لات اخلا�ص��ة ب��ه ع�بر مرا�س��ل
خا�ص ب�إجناز املعامالت من االدارات املعنية يف
املبنى الإداري بال�سرعة املمكنة وب�سهولة على
�أبناء �شعبنا .
ونوه��ت �إىل �أن املواط��ن �سي�شه��د الت�سهي�لات
الالزم��ة ب�إمت��ام كاف��ة معامالته��م ب�أنواعه��ا
بال�سرعة املمكنة الحق ًا بعد االنتهاء من كافة
التجهيزات الالزمة للمكان.
م��ن جهت��ه� ،شكر مدير ع��ام ال�ش���ؤون االدارية
وكيل ال��وزارة على املتابع��ة ال�شخ�صية لإمتام
ه��ذا العم��ل الطي��ب وكاف��ة امل��دراء العامي�ين
وم��دراء الدوائ��ر الذي��ن �شاركوا الجن��از ذلك
العمل.

"الثقافة" تبدأ المرحلة
الثانية من برنامج
إعداد األدباء األطفال
غزة-الر�أي
بد�أت الإدارة العام��ة للآداب يف وزارة
الثقاف��ة الي��وم  ،املرحل��ة الثاني��ة من
برنامج "�إعداد الأديب الفل�سطيني"،و
الذي ت�سع��ى من خالله لإعداد الطفل
الأديب الق��ادر على التعبري عن �أفكاره
ومكنونات��ه م��ن خ�لال الأجنا���س
الأدبية املختلفة.
و�أو�ض��ح وكي��ل ال��وزارة الدكت��ور �أن��ور
الربع��اوي �أن برنامج "�إع��داد الأديب
ً
انطالق��ا من �إميان
الفل�سطين��ي" ي�أتي
الوزارة مب�سئولياته��ا يف تبني ورعاية
املواه��ب النا�شئة و�صقله��ا وتزويدهم
ب��كل م��ا يحتاجون��ه لإخراجه��م
جاهزي��ن ،خلو�ض غمار ع��امل الإبداع
و�إي�ص��ال ر�سائله��م ومتثي��ل �أنف�سه��م،
وفل�سط�ين يف املحاف��ل الثقافي��ة
املختلفة.
و�أك��د �أن الربنام��ج ُيع��د م��ن امل�شاري��ع
اال�سرتاتيجي��ة الت��ي تنفذه��ا
الوزارة،لتحقي��ق الأه��داف على املدى
مثق��ف
البعي��د و�إع��داد جي��لٍ وا ٍع
ٍ
مب��د ٍع ق��اد ٍر عل��ى نق��ل ر�سال��ة الوج��ع
الفل�سطين��ي �إىل �أرج��اء املعم��ورة

و�إكمال امل�س�يرة الأدبية اخلالدة التي
بد�أها ال�شعراء حممود دروي�ش و�سميح
القا�سم وفدوى طوقان والكاتب غ�سان
كنفاين وغريهم م��ن املبدعني ،م�شددًا
�أن املقاوم��ة بالثقاف��ة والفك��ر ال تقل
�أهمية عن �أ�شكال املقاومة الأخرى.
م��ن جهت��ه ب�ّي�نّ مدي��ر ع��ام الآداب
بالوزارة �سامي �أب��و وطفة� ،أن املرحلة
الثانية م��ن الربنامج �سيتخللها �إخ�ضاع
الأطف��ال امل�شارك�ين يف الربنام��ج
للق��اءات تدريبية مكثف��ة يف جماالت
كتاب��ة الق�ص��ة الق�ص�يرة ،وكتاب��ة
ال�شع��ر ،وامل�س��رح ،و�أ�سا�سي��ات اللغ��ة
العربية ومهاراتها ،وفن النقد الأدبي.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الربنام��ج ي�سته��دف
( )50طف�ًل�اً م��ن املوهوب�ين �ضم��ن
الفئ��ة العمري��ة م��ن  10-17عا ًم��ا،
حي��ث مت اختياره��م بعد �إج��راء عدة
اختب��ارات ومقاب�لات �شخ�صي��ة ،وم��ن
ث��م تق�سيمه��م �إىل جمموعت�ين ح�سب
اهتمامه��م وميوله��م الأدب��ي ،الف ًت��ا
�إىل �أن الربنام��ج ك�شف ع��ن الكثري من
املواه��ب املمي��زة التي �سيكون له��ا �ش�أ ًنا
ريا يف امل�ستقبل.
كب ً

قدمت لهم التهنئة بالعيد

الصحة تشيد بأداء الكوادر اإلسعافية
رغم التحديات الجسام
غزة -الر�أي
�أ�ش��اد د .اي��اد اب��و زاه��ر مدي��ر ع��ام
دي��وان وزي��ر ال�صح��ة ،ووح��دة
الإ�سع��اف والط��وارئ ،بالك��وادر
اال�سعافي��ة ب��وزارة ال�صح��ة والذين
تتج�سد فيه��م روح العط��اء واملثابرة
خلدمة �أبناء �شعبهم.
ج��اء ذلك خ�لال جول��ة �شملت كافة
حمطات اال�سعاف يف حمافظات قطاع
غ��زة لتق��دمي الته��اين والتربي��كات
لك��وادر وح��دة اال�سع��اف والط��وارئ
مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد.
وق��ال د .ابو زاهر� ":إنن��ا امام رجال
حمل��وا بكل �صدق وامان��ة وم�سئولية
عالي��ة عبء بل�سم��ة جراحات �أبناء
�شعبه��م والتواج��د اىل جانبه��م يف
كاف��ة الظ��روف" ،م�ش�يرا اىل �أنه��م
كان��وا وال يزال��ون يف اخلط��وط
االوىل ،ملب�ين ن��داء الواج��ب خالل
م�س�يرات الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار
لي�شارك��وا الثائري��ن لوح��ة اال�صرار
وك�سر احل�صار والعودة اىل فل�سطني.
وبني �أن الك��وادر اال�سعافية م�ستمرة
يف تق��دم خدماته��ا رغ��م التحدي��ات
اجل�س��ام الت��ي �أرق��ت املحت��ل فب��ات
امل�سع��ف الفل�سطين��ي �ضم��ن دائ��رة

اال�ستهداف بقنابل الغاز والر�صا�ص.
كم��ا وحيا د .اب��و زاهر كاف��ة كوادر
ومنت�سبي وح��دة اال�سعاف والطوارئ
الثابت�ين يف مواقعهم يف اليوم الثاين
من اي��ام عي��د الفطر املب��ارك مقدم ًا
لهم الته��اين والتربي��كات وناقال لهم
حتي��ات وتربي��كات عطوف��ة وكي��ل
وزارة ال�صح��ة د .يو�س��ف ابو الري�ش
والوكيل امل�ساعد د .مدحت حمي�سن،
داعي��ا اجلمي��ع اىل تكثي��ف اجله��ود
الح��داث التغيري املنا�س��ب والتطوير
امل�أم��ول يف تفا�صيل عمل الوحدة مبا
يرتقي والتطلعات والتحديات .

بدوره��م تق��دم الإخ��وة ر�ؤ�س��اء
املحط��ات املركزي��ة والفرعي��ة
بخال���ص ال�شكر والتقدي��ر على هذه
اللفت��ة اجلميلة ،حي��ث انها هي املرة
الأوىل الت��ي يت��م زيارته��م واملعايدة
عليهم بهذا امل�ستوى مما يدلل وي�ؤكد
عل��ى م��دى ا�ست�شعار ال��وزارة ب�أهمية
ه��ذه اخلدم��ة ،متمن�ين للدكت��ور �أبو
زاهر التوفيق والنجاح يف توليه لهذه
امل�س�ؤولي��ة وق��د �أب��دوا ا�ستعداده��م
لتق��دمي مزي��د ًا م��ن اجله��د والعطاء
لت�صوي��ب دور الوح��دة وتوطي��د
العالقة مع كافة مفا�صل الوزارة.

