
غزة- الراأي -اآالء النمر
يف كل ع��ام ياأت��ي عل��ى قطاع غ��زة عيدًا 
االأع��وام؛  م��ن  �س��ابقه  ع��ن  ب��ه  يتمي��ز 
وتعي��د  االأح��داث  ذات  يف  ي�س��رك  ب��ل 
يف  م�س��ابهًا  ياأت��ي  نف�س��ها،  الذكري��ات 
طبيعة القدر وتقا�س��يم فق��د االأحبة يف 

درب ال�س��هداء، فال مير عي��دًا واحدًا اإال 
وقد حمل مع��ه م�ساهد متتابعة من �سور 
عدوان ق�سى على حياة ثلة من العائالت 
ودم��ر مب��اٍن كان��ت ت�ستن��د عل��ى نف�سه��ا 

و�سط املدينة.
ه��ذا العام حتدي��دًا كانت قد ب��داأت اأول 

اآخ��ر  م��ع  املب��ارك  �سه��ر رم�س��ان  لي��ايل 
ا�ستهداف �سهيوين حول اإحدى العمارات 
ال�سكين��ة لكوم��ة حج��ارة كب��رة، واأنهى 
حياة عائلة باأكملها كانت تق�سي اأوقاتها 
باأمان و�سالم داخل اأروقة منزلهم الكائن 

يف اأبراج ال�سيخ زايد �سمال القطاع.

كفيلت��ن  كانت��ا  واح��دة  وليل��ة  يوم��ن 
بالق�س��اء على مالم��ح البهج��ة التي كان 
ي�ستع��د له��ا قط��اع غ��زة ال�ستقب��ال اأيام 
�سه��ر رم�سان، فما اأن انق�س��ت اأيام ال�سهر 
واالأو�س��اع  عي��ده،  ه��ل  حت��ى  الف�سي��ل 
امل�ستت��ة ب��ن اأجواء �سه��ر رم�س��ان واآثار 

الع��دوان واأح��وال النا���س امل�س��ردة م��ن 
بيوتها املدمرة، يزيد من البوؤ�س وفقدان 

االبتهاج ومينع حلول الفرح.
فكي��ف للعيد اأن حتل اأج��واء فرحه ومل 

مي�سي على ارتقاء خم�سة 
وع�سري��ن �سهي��دًا ثالثون 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي
وداني��ا"  "ج��ودي  الطفلت��ن  ترق��د 
ة امل�ساب��ن بعيدا عن  ب��دران يف اأ�س��رِّ
طائ��رات  قتل��ت  اأن  بع��د  والديهم��ا، 
والدهم��ا  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل 
والدتهم��ا  واأ�ساب��ت  "ف��ادي"، 
"اأ�سم��اء" باإ�ساب��ة خط��رة األزمته��ا 
غرف��ة العناي��ة املرك��زة يف م�ست�سفى 

االإندوني�سي.
كان��ت العائل��ة ترق��د يف بيته��ا ع�سر 
يوم االأح��د 5/5/2019 قبيل �سهر 
رم�س��ان بي��وم، واإذ بق�س��ف اإ�سرائيلي 
غ��ادر يطال منزلهم ومن��زل جرانهم 
م��ن عائلة املده��ون املال�س��ق لبيتهم، 
لت�ستيق��ظ العائل��ة والدماء قد ملئت 
اأج�ساده��م، و�س��ط كوم��ة م��ن الركام 
والدخ��ان الكثيف ال��ذي غطى بيتهم 
الطفلت��ن،  وال��دة  تق��ول  املنه��ار. 

"خرج��ت اأنا وزوجي م�سرعن نحمل 
�سغارن��ا "ج��ودي وداني��ا" م��ن حت��ت 
ركام بيتن��ا ال�سغر ال��ذي انهار علينا 
بفع��ل الق�سف، وق��د نالت اجلراح من 

اأج�سادنا جميعنا".
الرك���س  اأ�ستط��ع  مل   "  : وت�سي��ف، 
ب�سظاي��ا  ا�سابت��ي  بفع��ل  طوي��اًل، 
االأر���س  عل��ى  ف�سقط��ت  ال�س��اروخ، 
ومع��ي طفلتي ج��ودي وكان��ت م�سابة 
باأقدامه��ا، وذه��ب زوج��ي ف��ادي وهو 
يحمل دانيا لياأت��ي ب�سيارة اال�سعاف، 
وكان ال��كل ي�س��رخ والغبار ميالأ املكان 

وال اأحد يدري ما اخلرب".
االإ�سع��اف  �سي��ارة  دخلن��ا  وتتاب��ع:" 
جميعن��ا، وكان امل�سع��ف ي�سف اإ�سابة 
و�سلن��ا  اأن  فم��ا  باحلرج��ة،  زوج��ي 
ا�ست�سه��اد  بعده��ا  لُيعل��ن  امل�ست�سف��ى 
زوجي فادي، ليركني وطفلتي نقا�سي 

جراحنا وبع���س ذكريات مبعرثة هنا 
اأمل  اأي  حينه��ا  اأدري  مل  وهن��اك، 
اأ�سع��ر ب��ه اأك��رث، ع��ن فق��دي لزوجي 
ال��ذي انتظرته 6�سن��وات وهو داخل 
ال�سج��ون االإ�سرائيلية، اأم عن طفلتي 
ال�سغرت��ن اللت��ان ملئ��ت اأج�سادهما 
اجلراح، اأم عن ال�سظايا التي تناثرت 
يف ج�س��دي، اأم عن بيتن��ا الذي اأ�سبح 
كوم��ة من الرم��اد لن�سبح ب��ال ماأوى"، 
هكذا و�سفت اأ�سم��اء والدة الطفلتن 

حلظة ا�ست�سهاد زوجها فادي.
ال�سهي��د ف��ادي والد الطفلت��ن، كانت 
م��ن  ق��وات االحت��الل  اعتقلت��ه  ق��د 
عل��ى  االأوىل  احل��رب  خ��الل  منزل��ه 
2008م، وكان وقته��ا ق��د اأمت  غ��زة 
اجراءات اخلطوبة على ابنة خالته 
اأ�سم��اء، واأفرج��ت عنه ع��ام 2015، 
ليخ��رج ويتزوج منها بع��د انتظار دام 

ملدة 6 �سنوات.
م��ا زال��ت الطفل��ة ج��ودي "3 �سنوات 
ون�سف" مت�سك باألعابها البال�ستيكية 
التي تعودت على اللعب بها يف حياتها 
ة  اليومي��ة، وه��ي االآن ترق��د يف اأ�س��رِّ
اأقدامه��ا  اإ�سابته��ا يف  امل�ساب��ن بع��د 

بعدة �سظايا.
اأما دانيا والتي تبل��غ " �سنة ون�سف"، 
ق��د اأ�سيبت بجراح حرجة يف الراأ�س 
حت��ى  اإثره��ا  عل��ى  متك��ث  ت��زال  ال 

اللحظة يف غرفة العناية املركزة .
و�سوته��ا  الطفلت��ن  وال��دة  تق��ول 
يختل��ط بب��كاء مري��ر ناب��ع ع��ن اأمل 
لزوجه��ا،:  الفق��د  ووج��ع  اإ�سابته��ا 
"فقدن��ا املعيل الأ�سرتنا وفقدنا بيتنا 
امل��اأوى الوحي��د لن��ا، وال نعل��م كي��ف 
�سي�سبح حالنا، فاأنا اأرقد يف م�ست�سفى 
االإندوني�س��ي، بينما ابنتي )دانيا( يف 

م�ست�سف��ى ال�سف��اء خلط��ورة حالتها، 
اأم��ا )جودي( فه��ي يف رفق��ة جدتها، 
وزوج��ي قد ا�ست�سهد... ال اأدري كيف 

�سنعي�س دون بيت ومعيل يكفلنا".
مل يكن بح�سبان عائلة ) فادي بدران 
ج��ودي   ( طفلتيه��م  �سح��كات  اأن   )
وداني��ا ( �س��وف ت�سبح �سمت��ًا ودماءًا 
وج��راح، كما والده��م ) فادي ( �سوف 
ي�سب��ح ذك��رى ول��ن يحم��ل الطفلتان 

على ذراعيه ويالعبهن بعد اليوم .
ه��ذا وتعامل��ت الطواق��م الطبية فى 
امل�سف��ى م��ع خمتل��ف االإ�ساب��ات التى 
ال�سهيون��ى  االعت��داء  اث��ر  و�سل��ت، 
عل��ى قط��اع غ��زة وال��ذى ا�ستمر على 
م��دار ث��الث اي��ام متتالي��ة، كان م��ن 
بينه��م هوؤالء االأطفال الذين ال زالوا 
داخ��ل  ال�سحي��ة  الرعاي��ة  يتلق��ون 

اأروقة امل�ست�سفى.

صاروخ غادر ُيفقد الطفلتين "جودي ودانيا" بهجة الحياة
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غزة- الراأي- اأالء النمر
االبتهاج يف �سه��ر رم�سان املبارك ما 
ه��و اإال هداي��ا مغلف��ة تراق���س يف 
عي��ون االأ�سر املحتاج��ة وت�سد رمق 
حاجاته��م م��ن ذل ال�س��وؤال، تطرق 
ا�ستئ��ذان  دون  وتدخ��ل  اأبوابه��م 
وت�سع��د �سغره��م قب��ل الكب��ر، يف 
الفق��راء  مي�س��ي  العطاي��ا  انتظ��ار 
اأي��ام ال�سه��ر الف�سي��ل فه��و املو�س��م 
الذي يتن�سم عليه��م بخره وجوده 

والرزق الوفر.
هذه املرة كانت اللحوم لي�ست حكرًا 
عل��ى اأي��ام عي��د االأ�سح��ى املب��ارك 
فح�س��ب، بل �سبقت��ه يف اأيام ال�سيام 
وطرقت اأبواب ثالجاتهم، ما اأنع�س 
احلال��ة االقت�سادي��ة واملادية لدى 

االأ�سر املحتاجة.
وزارة االأوق��اف وال�سئ��ون الديني��ة 
اأعلن��ت ع��ن انط��الق عملي��ة توزيع 
حل��وم اله��دي واالأ�ساح��ي املقدمة 
م��ن اململكة العربية ال�سعودية على 
نحو 50 األف اأ�سرة من االأ�سر االأ�سد 
فقرًا واحتياج��ًا يف قطاع غزة عرب 
جل��ان ال��زكاة التابع��ة له��ا، م�سرًة 

اإىل اأنه��ا �سكل��ت اللج��ان املطلوب��ة 
لعملي��ة التوزي��ع بعد و�س��ع املعاير 
ال�سفافي��ة  وت�سم��ن  ت�سب��ط  الت��ي 

الكاملة.
موؤمت��ر  خ��الل  ال��وزارة  وقال��ت 
الثالج��ات  اأم��ام  عقدت��ه  �سحف��ي 
مبحافظ��ة  اللح��وم  فيه��ا  املخزن��ة 
خ��ان يون���س: "لق��د و�سل��ت قافلة 
اللحوم يوم اخلمي�س املا�سي املوافق 
16/5/2019م حمملة ب� 25 األف 
ذبيح��ة، وزن كل ذبيح��ة 10 كيل��و 
غ��رام تقريب��ًا، وذل��ك ع��رب مع��رب 
رف��ح بعد ا�ستكم��ال كافة املرا�سالت 
واالجتماع��ات ب��ن وزارة االأوقاف 
وال�سئ��ون الديني��ة واإدارة امل�سروع، 
االإج��راءات  كاف��ة  اإمت��ام  وبع��د 
املطلوبة ح�سب االأ�سول، بالتن�سيق 
ذات  املخت�س��ة  اجله��ات  كاف��ة  م��ع 
العالقة، واتخاذ كافة االإجراءات 

الفنية املطلوبة".
واأو�سح��ت الوزارة اأن ه��ذا امل�سروع 
اململك��ة  جله��ود  ا�ستم��رارًا  ج��اء 
العربي��ة ال�سعودية بدع��م ال�سعب 
الفل�سطين��ي، وتخفيف��ا من معاناته 

التاريخي��ة  للجه��ود  وا�ستم��رارًا 
املعروفة للملكة يف الوقوف بجانب 
ال�سعب الفل�سطين��ي، م�سرة اىل اأن 
اململك��ة قدم��ت اجل��زء الث��اين من 
امل�سروع للع��ام الثاين الذي بلغ هذا 

العام ٢٥ األف ذبيحة.
اململك��ة  حر���س  ال��وزارة  وبين��ت 
اإىل  ال�سحن��ة  ه��ذه  اإي�س��ال  عل��ى 
امل�ستحق��ن والفق��راء واملحتاج��ن 
يف قط��اع غ��زة، وذل��ك بتوجيه��ات 
من خادم احلرم��ن ال�سريفن امللك 
�سلمان وويل العهد االأمر حممد بن 
�سلم��ان �سمن حر�سهم��ا وجهودهما 

يف دعم الق�سية الفل�سطينية.
وذكرت االأوقاف اأن وفًدا من الهالل 
االأحم��ر الفل�سطين��ي ومن��دوب من 
وزارة االأوق��اف ا�ستلم��وا ال�سحن��ة 
ب�س��كل ر�سم��ي م��ن اله��الل االأحمر 
مع��رب  اىل  و�سوله��ا  ف��ور  امل�س��ري 
رف��ح بالتن�سي��ق مع اله��الل االأحمر 
الفل�سطين��ي، وم��ن ث��م مت ت�سليمها 
اإىل وزارة االأوق��اف بغ��زة م��ن قبل 
اله��الل االأحم��ر الفل�سطين��ي وف��ق 
البن��ك  م��ع  علي��ه  االتف��اق  م��ا مت 

االإ�سالمي للتنمية
كاف��ة  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�س��ارت 
ج��رت  بامل�س��روع  اخلا�س��ة  االأم��ور 
ب�سال�سة وي�سر ودخل��ت ال�ساحنات 
اإىل قط��اع غزة مما �سم��ن �سالمتها 
اأن  اىل  الفت��ًة  وج��ه،  اأكم��ل  عل��ى 
العديد م��ن اجلهات الفل�سطينية يف 
قط��اع غ��زة ذات االخت�سا���س مثل 
وزارة ال�سح��ة الزراعة واالقت�ساد 
�ساركت يف عملي��ة تخزين الكميات 
االأ�س��ول  ح�س��ب  الثالج��ات  يف 
وال�سحي��ة  الفني��ة  وال�س��روط 
عل��ى  لتوزيعه��ا  متهي��ًدا  املطلوب��ة 
بقي��ة  ا�ستكم��ال  بع��د  م�ستحقيه��ا 

االإجراءات املطلوبة.
ا�ستغرابه��ا  ال��وزارة  واأب��دت  كم��ا 
وا�ستهجانه��ا م��ن بع�س م��ا تداولته 
و�سائ��ل االإع��الم يف حماول��ًة منه��ا 
لالإ�س��اءة اىل ال�سع��ب الفل�سطين��ي 
واإر�س��ال ر�سائل �سلبي��ة ال معنى لها، 
االإع��الم  و�سائ��ل  خمتل��ف  داعي��ًة 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  ون�سط��اء 
لتغطية عملية التوزيع مبو�سوعية 
وحيادية ونطالبهم ب�سرورة حتري 

الدقة يف ن�سر اأي اأخبار تتعلق بهذا 
امل�س��روع الكبر مبا ي�سه��م يف اإظهار 
�سورة م�سرقة لهذا ال�سعب ال�سابر.
الكب��ر  ال��دور  االأوق��اف  وثمن��ت 
للمملك��ة العربية ال�سعودية ممثلًة 
بخ��ادم احلرم��ن ال�سريف��ن وويل 
العهد واإدارة امل�سروع واإدارة البنك 
االإ�سالم��ي للتنمي��ة عل��ى جهودهم 
الكب��رة يف ه��ذا امل�س��روع، م�سي��دًة 
يف الوق��ت ذات��ه بال��دور امل�سري يف 
ت�سهيل و�سول ال�سحنة ب�سالمة من 
خ��الل ال�سم��اح لل�ساحن��ات لدخول 

القطاع.
اله��الل  ال��وزارة  �سك��رت  كم��ا 
االأحم��ر امل�س��ري واله��الل االأحمر 
ال��ذي  التع��اون  عل��ى  الفل�سطين��ي 
اأبدوه يف ا�ستقبال ال�سحنة وت�سهيل 

مرورها اإىل قطاع غزة.
عل��ى  ح�سره��ا  ال��وزارة  واأك��دت 
القي��ام بواجبه��ا يف خدم��ة �سعبه��ا 
والتخفي��ف م��ن معانات��ه، مطالب��ًة 
التوزي��ع  ملتابع��ة  االإع��الم  و�سائ��ل 
وو�س��ول  �سالم��ة  م��ن  والتحقي��ق 

امل�ساعدات اىل م�ستحقيها.

لحوم الحالل تحل ضيفًا عزيزًا في بيوت فقراء غزة



االثنين  07 شوال 1440هـ / 10 يونيو 2019م
Monday - 10 june 2019 

تقرير

04A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
مل تتغ��ر ا�ستع��دادات اأه��ايل قط��اع غ��زة 
ال�ستقب��ال عي��د الفطر رغم االأزم��ات التي 
يع��اين منه��ا اأك��رث م��ن ملي��وين فل�سطين��ي 
يقطن��ون البقع��ة االأك��رث كثاف��ة �سكاني��ة 
اقت�سادي��ة  ظ��روف  و�س��ط  الع��امل،  يف 

واجتماعية قا�سية.
للف��رح  منا�سب��ٌة  غ��زة  قط��اع  يف  فالعي��د 
واحل��زن يف اآن؛ فاأم��ا الف��رح، فف��رح بالعيد 
ومل��ة العائل��ة واالأ�سح��اب واجل��ران، واأما 
عبة التي  احل��زن، فينبع م��ن االأو�س��اع ال�سّ
ال��ذي  احل�س��ار،  ظ��ل  يف  النا���س،  يعي�سه��ا 
ال��ذي  االإ�سرائيل��ي،  االحت��الل  يفر�س��ه 
ت�سب��ب با�ست�سه��اد واإ�ساب��ة االآالف، اإال اأن 
غ��زة، وبالرغ��م م��ن كل الوي��الت واملرائر، 
وُتق��اوم  وح�س��اَره،  االحت��الل،  ُتق��اِوم 
وُتق��اوم  املفرو�س��ة،  ال�سلط��ة  عقوب��ات 
احلزن وامل��وت والدمار واخل��ذالن بالفرح، 

وال�سعادة.
طقو�س العيد

خمتل��ف  يف  والباع��ة  الب�سط��ات  وتنت�س��ر 
ال�س��وارع واالأ�سواق، ف�سال ع��ن ا�ستعدادات 
املح��ال التجاري��ة يف القط��اع الت��ي تعر�س 
ب�سائع متنوعة، كاملالب�س واألعاب االأطفال 

واحللوى.
 وال يخل��و االأم��ر م��ن انت�س��ار عرب��ات بي��ع 

امل�سروبات واالأطعم��ة ال�سعبية للمرددين 
عل��ى االأ�سواق واملحال التجاري��ة بعد اأذان 
املغ��رب، يف حماول��ة م��ن اأ�سحابه��ا لك�س��ب 

الرزق.
ويالح��ظ املتج��ول يف �س��وارع قط��اع غ��زة 
وجود حركة غر اعتيادي��ة يف واالأ�سواق، 
الباع��ة،  بع���س  ق��ول  ح�س��ب  ب��دت،  واإن 
"خادعة" وال تدل على وجود بيع حقيقي.
التجاري��ة  واملح��ال  الب�سط��ات  وت�ستم��ر 
املنت�سرة يف القطاع املحا�سر اإ�سرائيليًا منذ 
ع��ام 2006، يف العمل من��ذ ال�سباح وحتى 
االإقب��ال  ويزي��د  االأوىل،  الفج��ر  �ساع��ات 
عليها يف اليوم االأخر من �سهر رم�سان، على 
الرغم م��ن ندرة ال�سيولة النقدية املتوفرة 
للتعام��ل  امل�سطري��ن  الغزي��ن  اأي��دي  يف 
م��ع مو�س��م عي��د الفط��ر وفق��ًا الإمكانياتهم 

املعي�سية واالإن�سانية واالقت�سادية.

خطة متكاملة
بلدي��ة غزة اأك��دت اأنها اأنه��ت ا�ستعداداتها 
بو�س��ع  ال�سعي��د  الفط��ر  عي��د  ال�ستقب��ال 
خطة خا�سة لنظاف��ة املدينة قبل وخالل 
اأي��ام العي��د، وزي��ادة كمي��ات املي��اه لتلبية 
االحتياج��ات املتزاي��دة، وجتهيز احلدائق 
ال�س��وارع  وتنظي��م  املواطن��ن،  ال�ستقب��ال 
واالأ�س��واق ومن��ع اإغالق الطرق��ات لت�سهيل 

احلركة يف املدينة .
وذك��رت البلدية اأن خط��ة النظافة �سيبداأ 
العم��ل به��ا يف الي��وم ال��ذي ي�سب��ق العي��د، 
ورديت��ن  عل��ى  العم��ل  توزي��ع  وتت�سم��ن 
�سباحي��ة وليلي��ة للقيام باأعم��ال النظافة 
يف كافة اأحي��اء املدين��ة و�سوارعها ال�سيما 
املناط��ق التجاري��ة واالأ�س��واق الت��ي تزداد 
فيه��ا كمي��ات النفايات خ��الل االأي��ام التي 

ت�سبق العيد.
واأو�سح��ت البلدي��ة اأن الوردي��ة الوردي��ة 
ال�سباحي��ة �ستعم��ل عل��ى جزاأي��ن و�سيبداأ 
اجل��زء االأول عمل��ه من ال�ساع��ة ال�ساد�سة 
�سباح��ًا وحت��ى ال�ساع��ة 11 قب��ل الظه��ر 
ويعم��ل بها نح��و 400 عام��اًل واإداريًا و33 
األي��ة خمتلفة جلم��ع النفايات، فيم��ا يبداأ 
ال�سباحي��ة  الوردي��ة  م��ن  الث��اين  اجل��زء 
عمل��ه م��ن ال�ساع��ة الواحدة ظه��رًا وحتى 
ال�ساع��ة 6 م�س��اًء وتعم��ل خالله��ا 8 اآليات 
لرحيل النفايات التي مت جمعها يف الفرة 

ال�سباحية .
واأ�ساف��ت اأن الوردية الليلي��ة �ستبداأ عملها 
بع��د االإفطار عن��د ال�ساع��ة التا�سعة م�ساًء 
وحت��ى ال�ساع��ة وحت��ى ال�ساع��ة 5 فج��رًا 
و�سيرك��ز عمله��ا عل��ى جم��ع النفاي��ات من 
الرئي�س��ة  وال�س��وارع  وامليادي��ن  االأ�س��واق 

وتفريغ حاويات النفايات.

وبين��ت اأن وردي��ة واحدة �ستعم��ل يف اليوم 
 5  :30 ال�ساع��ة  م��ن  للعي��د وتب��داأ  االأول 
�سباح��ًا وحت��ى ال�ساع��ة 30 :10 �سباح��ًا 
و�سيرك��ز العمل خاللها على تنظيف كافة 
اأحي��اء ومناط��ق املدينة وتفري��غ حاويات 
النفاي��ات وترحيلها للمك��ب الرئي�س �سرق 

املدينة.
وال�س��رف  املي��اه  بخدم��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
ال�سحي اأو�سحت البلدية اأن �ستزيد كميات 
املي��اه الت��ي يت��م �سخه��ا لبي��وت املواطن��ن 
قب��ل العي��د وخالل��ه لتلبي��ة االحتياجات 
املتزاي��دة، وكذلك �ستعمل ثالث��ة  ورديات 
ملعاجل��ة  وليلي��ة  وم�سائي��ة  �سباحي��ة 
طف��ح لل�س��رف ال�سحي خ��الل ف��رة العيد 

واال�ستجابة ل�سكاوي املواطنن.
 ودعت البلدي��ة املواطنن ل�سرورة تر�سيد 
ا�سته��الك املياه وع��دم اإهداره��ا واحلفاظ 
على نظافة �سب��كات ال�سرف ال�سحي وعدم 
اإلق��اء املُخلف��ات املنزلي��ة بداخله��ا لت��اليف 
طفحه��ا خ��الل ف��رة العي��د والتوا�س��ل مع 
ع��ن  لالإب��الغ   115 الرق��م  عل��ى  البلدي��ة 

ال�سكاوي . 

الحدائق والمتنزهات
وا�ستقب��ال  احلدائ��ق  فت��ح  وبخ�سو���س 
املواطن��ن اأو�سحت البلدي��ة اأنه �سيتم فتح 

جمي��ع احلدائ��ق اأم��ام املواطن��ن ال�سيم��ا 
حديق��ة البلدي��ة الرئي���س يف �س��ارع عم��ر 
املخت��ار وحديقة احلي��وان يف حي الزيتون 
جنوب املدينة من ال�ساعة 7 �سباحًا وحتى 

ال�ساعة 7 م�ساًء طيلة اأيام العيد .
ويف جم��ال تنظي��م االأ�س��واق ومن��ع اإغ��الق 
قب��ل  م��ن  املدين��ة  يف  الرئي�س��ة  ال�س��وارع 
ذك��رت  الع�سوائي��ة؛  الب�سط��ات  اأ�سح��اب 
البلدي��ة اأن طواقمه��ا بالتع��اون مع �سرطة 
البلدي��ات توا�سل جهوده��ا لتنظيم الطرق 
وال�س��وارع  االأر�سف��ة  التع��دي عل��ى  ومن��ع 
وت�سهي��ل حركة م��رور املواطن��ن  و�ستعمل 
حت��ى  العي��د  ت�سب��ق  الت��ي  االأي��ام  خ��الل 
�ساعات الفجر االأوىل للحفاظ على النظام 

يف املدينة.
ودعت البلدية اأ�سح��اب املحالت التجارية 
�س��رورة  اإىل  الع�سوائي��ة  والب�سط��ات 
املحافظة عل��ى النظام الع��ام وعدم اإغالق 
االأر�سف��ة وال�س��وارع العام��ة والتع��اون مع 
موظفيه��ا العامل��ن يف املي��دان حفاظا على 
النظ��ام وملن��ع وق��وع اأي ح��وادث ق��د تنتج 
بفعل اإغالق االأر�سفة والطرقات، مو�سحًة 
اأنه يتم ال�سماح الأ�سحاب الب�سطات بالعمل 
االأر�سف��ة  اإغ��الق  ع��دم  ب�س��رط  والبي��ع 
وال�سوارع واإعاقة حركة مرور املواطنن يف 

االأ�سواق واملناطق التجارية من املدينة .

البلدية تنهي استعداداتها الستقباله

عيد الفطر بغزة.. فرحة ممزوجة بالحزن 
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الراأي _ اآالء النمر
و�س��ط قط��اع غ��زة وعل��ى راأ���س اأه��م 
لوح��ة  علق��ت  الط��رق،  مفرق��ات 
اإعالن��ات كب��رة كت��ب عليه��ا باخل��ط 
"#خليك_�ساح��ي"،  العري���س 
وبجانبها عنكبوت ابي�س، دفعت الكثر 
من املارين للت�س��اوؤل حول الهدف منها، 
ودفع��ت اآخري��ن م��ن حمل��ة االأجه��زة 
الذكي��ة من التغريد عل��ى �سبيل املزاح 

يف خفايا تلك احلملة.
ات�سح��ت  االإعالمي��ة  احلمل��ة  مع��امل 
تدريجي��ًا عل��ى اأنه��ا حمل��ة توعوي��ة 
م��ن  املجتمع��ي  بالتح�س��ن  تهت��م 
املخاطر االأمني��ة خ�سية الوقوع يف فخ 
العمالة، بعد اأن د�سنت �سفحة "حملة 
التح�سن املجتمعي" تفا�سيل احلملة، 
لتقدمي املزيد م��ن الن�سائح التوعوية 
للجمه��ور، ومنها املعلومة التي يعتربها 
البع�س "تافهة" تقوم خمابرات العدو 
بربطه��ا مبعلومات اأخ��رى حتى ت�سنع 

هدفا اأو بنك اأهداف.
املتابع��ن،  احلمل��ة  �سفح��ة  وتوع��ي 
ال�سيما الغزين باأن العدو االإ�سرائيلي 
مواق��ع  عل��ى  �سفحات��ه  ع��رب  يط��رح 

من�س��ورات  االجتماع��ي  التوا�س��ل 
تفاعلي��ة موجه��ة للمواطنن يف قطاع 
غزة، ومن ث��م يطلب منهم التفاعل مع 
ه��ذه املن�س��ورات بال�س��ور اأو املرا�سالت 
اأو تق��دمي طلب��ات للم�ساع��دة، وبذلك 
ي�سعى الع��دو ال�ستدراج املواطن الغزي 

اإىل الوقوع يف وحل التخابر.
"خلي��ك �ساح��ي" تزي��د احلر���س من 
التعامل مع كاف��ة احل�سابات امل�سبوهة 
االجتماع��ي،  التوا�س��ل  مواق��ع  عل��ى 
عدا عن اأن كرثة ن�س��ر ال�سور اخلا�سة 
�سبب��ًا  ي�س��ّكل  ال�سخ�سي��ة  واملعلوم��ات 

لوقوع ال�سخ�س �سحية لالبتزاز.

حملة ناعمة
دائ��رة  مدي��ر  الواح��د  عب��د  موؤم��ن 
العالق��ات العام��ة واالإع��الم يف املكتب 
االإعالمي احلكوم��ي، يقول اإن الواجب 
االإعالم��ي يحت��م عل��ى وزارت��ه العمل 
ب�س��كل مثمر الإجن��اح حمل��ة التوعية 
�س��ر  تق��ي  حا�سن��ة  اأط��راف  وتوف��ر 
والت��ي  العمال��ة  وح��ل  يف  ال�سق��وط 
املجتم��ع  �سرائ��ح  كاف��ة  له��ا  يتعر���س 

الفل�سطيني على اختالف اأعماره.

االإع��الم  اأن  عبدالواح��د  واأو�س��ح 
احلكومي يعمل على احلملة االإعالمية 
الكب��رة مب�سارك��ة وا�سع��ة م��ن معظم 
ال��وزارات والعم��ل احلكوم��ي الت��ي لها 
توا�س��ل واحتكاك مبا�س��ر مع اجلمهور 
الفل�سطين��ي، ع��رب امل�ساج��د واملدار�س 
والن��وادي وكاف��ة امليادي��ن الت��ي م��ن 

املمكن الو�سول اإليها.
وق��ال عبدالواح��د اإن فك��رة احلمل��ة 
قدمية متج��ددة، وذلك الأن االحتالل 
واإجراءات��ه  اأ�ساليب��ه  م��ن  يج��دد 
الإ�سع��اف �سم��ود ال�سع��ب الفل�سطيني، 
م�س��را اإىل اأن �س��راع العق��ول يلزم��ه 
جمتم��ع واع يك��ون على ق��در التحدي، 
وتابع: "كلما ات�سع��ت م�ساحة الوعي، 

تراجعت فاعلية اأ�ساليب العدو".
اأع�س��اء  اأح��د  عبدالواح��د  ولف��ت 
اإىل  احلمل��ة،  عل��ى  القائم��ة  اللجن��ة 
اأنها م��ا زالت يف بداياته��ا، وهي تعتمد 
على خط��ة ناعمة تزح��ف ت�ساعديا، 
تبداأ مبواق��ع التوا�سل االجتماعي ثم 
تنتق��ل للقاءات املبا�س��رة مع قطاعات 
النخ��ب واملوؤثري��ن، ث��م بالت��وازي م��ع 
االإعالم الر�سم��ي اإىل اأن ت�سل ملعاجلة 

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

التجنيد باالحتيال
والكات��ب  الباح��ث  ق��ال  جهت��ه  م��ن 
بال�س��اأن الع�سك��ري واالأمن��ي رام��ي اأبو 
زبي��دة، اإن االحتالل يح��اول باأ�ساليب 
متع��ددة  اإ�سقاط ال�سب��اب الفل�سطيني 
م��ع  والتخاب��ر  العمال��ة  وح��ل  يف 
البطال��ة  حال��ة  م�ستغ��ال  االحت��الل، 

والفقر امل�ست�سري يف قطاع غزة.
وع��ّدد اأب��و زبي��دة اأ�سالي��ب ال�ساب��اك 
االإ�سق��اط  عملي��ات  يف  االإ�سرائيل��ي 
"االحت��الل ي�ستغ��ل �سذاج��ة  قائ��ال: 
بع���س ال�سباب من خ��الل حب االطالع 
اإىل  فيعم��د  والف�س��ول،  واملعرف��ة 
ا�ستخدام مواقع التوا�سل االجتماعي، 
ور�سائ��ل الهوات��ف النقال��ة الإ�سق��اط 
اإ�ساف��ة  ال�سب��اب،  ال�سيم��ا  املواطن��ن 
يف  خمابراتي��ة  �سخ�سي��ات  لتقم���س 
دور باح��ث اجتماعي يعم��ل على جمع 
معلومات خمتلفة من املواطنن بحجة 

م�ساعدتهم اقت�ساديا".
واأ�ساف: "ي�سعى العدو جلمع املعلومات 

ع��ن املقاوم��ة م��ن خ��الل التجني��د من 
خل��ف ال�ست��ار، �سم��ن خمط��ط ي�سم��ل 
فق��د  للمعلوم��ات،  امل�ستم��ر  التحدي��ث 
ا�س��م  اأو  كعن��وان  معلوم��ات  ينق�س��ه 
اأو خ��رب اأو معلوم��ة اأو رق��م هات��ف اأو 
تفا�سيل ب�سيطة الإكمال ملف اإىل بنك 
اأهدافه، وعليه يقوم العدو بتكليف من 

لديه قابلية جللب املعلومات".
اأو ما ي�سمى  التجنيد باالحتيال  "ويعّد 
بالتجني��د من وراء �ستار م��ن اأب�سع اأنواع 
التجنيد"، يقول اأبو زبيدة، "فاملجندون 
وامل�ستهدف��ون مبعظمهم ال ي��درون باأنهم 
وه��م  االحت��الل،  خلدم��ة  جمن��دون 
يعمل��ون ب��كل ج��د واجته��اد يف اأعم��ال 
او  او فكري��ة  اإن�ساني��ة  اأعم��اال  يرونه��ا 
جهده��م  اأن  يعلم��وا  ان  دون  وطني��ة، 

يذهب ل�سالح االحتالل".
اإىل  الفل�سطيني��ن  زبي��دة  اأو  ودع��ا 
احلذر من الوق��وع يف �سباك االإ�سقاط، 
وذل��ك م��ن خ��الل رف��ع الوع��ي االأمني 
اإىل اأعل��ى م�ست��وى، ومتابعة احلمالت 
التوعوي��ة واالإر�س��ادات الت��ي تقدمها 
اجله��ات ذات االخت�سا�س والتي تغني 

املواطن باملعرفة االأمنية الالزمة. 

"خليك صاحي" حملة ناعمة تقي من فخ اإلسقاط
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تق��ع البل��دة اإىل ال�سم��ال 
مدين��ة  م��ن  الغرب��ي 
اخللي��ل، وتبع��د عنها 25 
ك��م. ف��وق رقع��ة جبلي��ة 
ترتف��ع 600 م ع��ن �سطح 
م�ساح��ة  تبل��غ  البح��ر. 
اأرا�سيه��ا 15،034 دومن��ًا 
اجلن��وب  م��ن  ويحده��ا 
ق��رى اخلط��وط االأمامية 
بي��ت   ، نوب��ا   ، خارا���س   (
اأوال ( وم��ن ال�سمال قرية 
وم��ن  ونحال��ن  اجلبع��ة 
اأم��ر  بي��ت  بل��دة  ال�س��رق 
ومن الغرب ح��دود اخلط 

االأخ�سر ) 1967م ( .
لع��ل   : الت�سمي��ة  �سب��ب 

لكلم��ة  حتري��ف  �سوري��ف 
)Srifa( ال�سريانية مبعنى 
�سب��ك الدراه��م ،حيث وجد 
اأث��ار الأخت��ام ومعام��ل  به��ا 
يف  كان��ت  العمل��ة  ل�س��ك 
الع�سور القدمي��ة من تاريخ 
البل��دة ، ويعتق��د اأي�س��ًا باأن 
�سب��ب الت�سمي��ة يرج��ع اىل 
كلمة ) �سور الريف ( وذلك 
الأن البلدة حماطة ب�سل�سلة 
�س��ور  �س��كل  عل��ى  جبلي��ة 
والقرية ري��ف فحرفت اىل 

كلمة ) �سوريف ( .

ع��دد  كان   2007 ع��ام  يف 
ال�سكانها 13،365 ن�سمة

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

بلدة صوريف محافظة الخليل

غزة-الراأي
قدم��ت وزارة الزراع��ة بغزة جمموعة من 
االر�س��ادات والتداب��ر الواج��ب اتباعه��ا 
م��ن قبل مرب��ي الدواج��ن فى ظ��ل ارتفاع 
درجات احلرارة وتفاديا للخ�سائر ، وذلك 
ب�س��رورة التقليل من اأعداد الطيور املرباة 
يف امل��ر املرب��ع م��ن 7 – 8 طائ��ر، وده��ان 
ا�سع��ة  لعك���س  االبي���س  بالل��ون  ال�سق��ف 
ال�سم���س الت��ي ت�سق��ط عليه كذل��ك دهان 
خزانات املياه بالل��ون االبي�س او تغطيتها 

باخلي�س املبلول وترطيبه با�ستمرار.
اىل جان��ب تركيب �س��ادر علوي فوق �سقف 

ال�سم���س  ا�سع��ة  م��ن  للتخفي��ف  املزع��ة 
املبا�سرة وتقدمي العلف يف �ساعات ال�سباح 
الباك��ر، ورفع املعالف من اأمام الطيور عند 
ب��دء ارتف��اع درجة احل��رارة م��ع اإعادتها 

عند انك�سار موجة احلر.
ال��وزارة اىل �س��رورة  زي��ادة  كم��ا لفت��ت 
امل��اء  م��ع رف��ع م�ست��وى  اي��ات،  ال�سقَّ ع��دد 
فيه��ا لتمك��ن الطائ��ر من ترطي��ب ج�سمه 
ت�سغي��ل  و  والدالي��ات  الع��رف  خ�سو�س��ًا 
امل��راوح اإن وج��دت، وحت��ى بع��د انح�س��ار 
موج��ة احلر يف �ساعات امل�س��اء لكي يتمكن 
الطائر من التخل�س من احلرارة املخت�زنة 

يف ج�سمه.
و�س��ددت عل��ى  ا�ستخدام ر�سا�س��ات الرذاذ 
)ال�سب��اب( داخل املزرعة لر�س املياه فوق 
الطي��ور ب�سورة متقطع��ة )دقيقة كل 10 
ا�سات فوق  دقائ��ق(، وي�ستح�سن تركيب ر�سَّ
ال�سق��ف لتربيده على اأن يتم ت�سريب املاء 
الن��ازل منها على �ستائ��ر اخلي�س اجلانبية 
لرطيبه��ا مو�سح��ة اأن��ه  يف حال��ة ع��دم 
وج��ود ر�سا�س��ات رذاذ داخلي��ة يف املزرعة 
املي��اه  رذاذ  م�سخ��ات  ا�ستخ��دام  ميك��ن 
املحمول��ة عل��ى الظهر ور�سها ف��وق الطيور 
داخ��ل املزرع��ة. وبين��ت ملرب��ي الدواج��ن 

ب�س��رورة  اإ�ساف��ة فيتامن C مل��اء ال�سرب 
مبع��دل 1 جم/ ل��ر، ويف�سل بي��وم واحد 
قبل موجة احلر و و�سع مكعبات ثلجية يف 

خزان مياه ال�سرب.
فتح��ات  اغ��الق  �س��رورة   عل��ى  واأك��دت 
التهوي��ة عن��د هب��وب ري��اح اخلما�سن من 
اجله��ة الت��ي يدخل منه��ا اله��واء ال�ساخن 
وتركي��ب �ستائر من اخلي���س يف الواجهات 
املعر�س��ة لل�سم�س م��ع ترطيبه��ا با�ستمرار 
بامل��اء والعم��ل عل��ى توف��ر خ��زان مي��اه 
احتياط��ي مع ماتور �سخ ال�ستخدامه وقت 
انقط��اع املياه و جتنب القي��ام باأي عمليات 

حت�سن وتطعيم الطيور يف فرات درجات 
احلرارة العالية.

اأم��ا عل��ى �سعيد االنت��اج النبات��ي ، فدعت 
ال��ري  �س��رورة  اىل  املزارع��ن  ال��وزارة 
الغزي��ر يف �ساعات ال�سب��اح الباكر وامل�ساء 
ر���س  وق��ف  الظه��رة،  يف  ال��ري  وع��دم 
م��راوح  وت�سغي��ل  اوالت�سمي��د  املبي��دات 
التهوي��ة اإن وج��دت يف امل�سات��ل ور�سا�سات 
املاء)ال��رذاذ( داخ��ل امل�ساتل ع��دة مرات 
يف الي��وم والعمل على قط��ف ثمار اخل�سار 
والفاكه��ة النا�سج��ة وع��دم تركه��ا عل��ى 

النباتات

"الزراعة "نصائح لمربي الدواجن والمزارعين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة
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غزة- الراأي -اآالء النمر
بع��د �سنوات م��ن غياب مو�س��م اال�سطياف 
ع��ن �سواط��ئ بح��ر قط��اع غ��زة، الأ�سباب 
تعود اإىل م�سببات االأزمات واحل�سار وقلة 
االإمكانات التي متنع م�سبات مياه ال�سرف 
ال�سح��ي من ترحي��ل املي��اه اإىل حمطاتها 

الالزمة.
يب��دو اأن ه��ذا الع��ام �سيك��ون مغاي��رًا عن 
غره من االأعوام املا�سية، فاجلهود قائمة 
على اإحياء �سواطئ قطاع غزة مبا يكفيها 
ق��در  واملقب��ول  املعق��ول  م��ن اال�سطي��اف 
امل�ستطاع مطلع �سيف 2019، والذي يحل 
مبثاب��ة اإط��الق �س��راح حلري��ة ال�سباحة 

واإط��الق �س��راح الطاق��ات املدفون��ة طيل 
ال�سنوات املا�سية.

�سيكون االأف�سل على م�ستوى  الع��ام  "هذا 
االأع��وام املا�سية"، ه��ذا ما �سرح به مدير 
غ��زة  بلدي��ة  يف  والبيئ��ة  ال�سح��ة  ع��ام 
املهند�س عبدالرحيم اأب��و القمبز، والذي 
اأ�س��اد بتح�س��ن املو�س��م ب�سكل مقب��ول اإىل 
ح��د ما ، لكن��ه ال ي�س��ل اإىل الو�سع املمتاز 

جدا.
م�ست��وى  اأن  عل��ى  القمب��ز  اأب��و  واأك��د 
اجلهوزي��ة واال�ستع��داد مرتف��ع اإىل اأبعد 
حد، وذلك بتعاون بن بلدية غزة ووزارة 
احلك��م املحل��ي، ح��ول ترتيب��ات ال�سي��ف 

ر�سمي��ًا  وتهيئته��ا  ال�سواط��ئ  وتهذي��ب 
ال�ستقبال جمهور النا�س، م�سرًا اإىل عمل 
البلدي��ة يوميًا على نق��ل ما يقارب ثالثن 
طن��ا من النفايات تب��داأ من منطقة البحر 
املمت��دة اإىل �سارع الر�سيد حتى اآخر �سارع 

الكروني�س.
واأو�س��ح اأب��و القمبز اأن الو�س��ول اإىل حل 
�سب��ه نهائ��ي كان بفع��ل توف��ر الكهرب��اء 
والو�سول اإىل ربط حمطات معاجلة املياه 
بخط��وط كهربائي��ة على م��دار ال�ساعة، 
وذل��ك الإنه��اء م�سكل��ة تل��وث املي��اه بفعل 

ت�سريف املياه امللوثة يف عر�س البحر.
وج��وب  اإىل  القمب��ز  اأب��و  ن��وه  ذل��ك  م��ع 

امل�س��ارف  ن�س��ب  اأماك��ن  ع��ن  االبتع��اد 
الرئي�سي��ة حتى لو كان��ت مغلقة ، الأ�سباب 
ميك��ن اأن تخرج ع��ن ال�سيط��رة اأو حدوث 
ط��ارئ فن��ي، كذلك االبتع��اد يف ال�سباحة 
عن اأمكان املياه الراكدة كامليناء لالبتعاد 

يف ذلك عن م�سببات االأمرا�س.
اأ�سبوع��ًا واح��دًا  اأك��د عل��ى  اأب��و القمب��ز 
يف�س��ل �سركة توزيع الكهرب��اء على اإنهاء 
م�سروع رب��ط املحطات بخطوط الكهرباء 
والذي �سيفتح املجال بعدها الإعالن �سيف 
غزة االآمن، واإطالق املجال اأمام املواطنن 
لال�ستجم��ام ع��دا ع��ن االأماك��ن املمنوعة 

واملعممة.

ويف تنوي��ه ل��ه ق��ال مدي��ر ع��ام ال�سح��ة 
اإن  القمب��ز  اأب��و  عبدالرحي��م  والبيئ��ة 
امل�سيف هذا العام �سي�سهد حت�سنًا وا�سحًا، 
عدا عن توزيع ع�سرون برجًا لالإنقاذ على 
م��دار بحر مدين��ة غزة، واإط��الق عدد ال 
باأ�س به من عمال النظافة ملوا�سلة العمل 

واداء املهام على مدار اليوم.
اجلدي��ر بذك��ره اأن كل ع��ام ي��زداد قطاع 
غ��زة ن�سبيًا يف عدد ال�س��كان، ويعد �ساطئ 
البح��ر املتنف���س االأول والوحي��د ل�س��كان 
و�سعوب��ة  احل�س��ار  ظ��ل  يف  غ��زة  قط��اع 
ال�سف��ر، فهو امللجاأ ومتنف�س ال�سيف يف كل 

االأحوال على �سعوبتها اأو غرها.

غزة- الراأي
قال وكي��ل وزارة الربي��ة والتعليم بغزة 
ذي��اد ثابت، اإن وزارت��ه قامت بتجهيز كل 
م��ا يل��زم لنج��اح تنفي��ذ االمتحان��ات من 
جتهي��ز اأوراق االأ�سئلة واالإجابة وجتهيز 
واإعط��اء  الت�سحي��ح  ومراك��ز  اللج��ان 

التوجيهات الالزمة لكل املعنين.
واأ�س��اف يف بي��ان �سحف��ي الي��وم ال�سب��ت 
اأن��ه مت تاأمن اللج��ان بالتن�سيق مع وزارة 
الداخلي��ة وهن��اك نقط��ة طبي��ة يف كل 
جلن��ة به��ا طبي��ب اأو ممر���س ويت��م ذلك 
بالتن�سي��ق م��ع وزارة ال�سح��ة، والتن�سيق 
يت��م  الوزارت��ن  طواق��م  ب��ن  والتع��اون 

ب�سورة ممتازة.
وفيما يتعلق باالأ�سئلة قال اإنه مت طباعة 
جمي��ع االمتحان��ات وه��ي موؤمن��ة ب�س��كل 

كامل كما هو احلال يف كل �سنة.

وذكر اأن امتحان��ات خان يون�س ورفح يتم 
نقله��ا اإىل مديري��ة خان يون���س قبل يوم 
من كل امتحان ويت��م تاأمينها ب�سكل كامل 

من ال�سرطة ليال ونهارا.
اأم��ا مديريات �سم��ال وغرب و�س��رق غزة 
وكذل��ك الو�سط��ى تت�سل��م اأوراق االأ�سئلة 
ل��كل امتح��ان م��ن مبن��ى ال��وزارة �سب��اح 
يوم االمتح��ان وفق اجل��دول، ومديريات 
اأوراق  رف��ح و�س��رق خ��ان يون���س تت�سل��م 
امتحاناته��ا يف �سباح ي��وم كل امتحان من 

مديرية خان يون�س.
وب��ن اأن هن��اك مرك��زي ت�سحي��ح واحد 
يف غ��زة واالآخ��ر يف خ��ان يون���س ويت��م 
ب��دء ت�سحي��ح كل م��ادة يف الي��وم التايل 
بخ�سو���س  التن�سي��ق  يت��م  المتحانه��ا. 
االإجابات النموذجية مع ال�سفة الغربية 

ومن خالل اللجان الفنية امل�سركة.
مت  االمتحان��ات  جمي��ع  اأن  ثاب��ت  واأك��د 
اإعدادها من خالل طواقم فنية م�سركة 

مابن غزة وال�سفة.
وق��ال اإن االمتحان��ات تتاب��ع ميدانيا من 

جلن��ة متابع��ة وزاري��ة له��ا ع�س��و يف كل 
مديري��ة يقدم تقري��را يوميا ح��ول �سر 
االمتح��ان وكذلك يتم تق��دمي تقرير من 
كل مديري��ة وجتتمع جلن��ة املتابعة بعد 
كل امتح��ان يف ال��وزارة ملناق�س��ة كيفي��ة 
�سر االمتحان وكيف ميكن اال�ستفادة من 
اأي مالحظ��ات ميدانية، مقدما �سكره لكل 

من ي�ساهم يف اإجناح عملية االمتحانات.
واأك��د اأن �سرف جزء م��ن امل�ستحقات قبل 
االمتحان كان له اأثر اإيجابيا ولو اأنه كان 

متاأخرا.
وذك��ر ثاب��ت اأن ع��دد الطلب��ة املتقدم��ن 
طال��ب   31360 بل��غ  بغ��زة  لالمتح��ان 
االمتحان��ات  جل��ان  ع��دد  واأن  وطالب��ة، 
180 جلن��ة باالإ�ساف��ة اإىل ت�سعة جلان 
)�سج��ون وم�ست�سفيات(، وع��دد املراقبن 
4800 مراقب، وعدد امل�سححن 2800.

كيف تتم عملية امتحانات التوجيهي بغزة ؟

بعد حرمان لسنوات .. غزة على أبواب صيف آمن
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أطعمة تعودناها ال ينصح بتناولها على الريق!

تناول كاف��ة االأطعمة كوجبة فطور 
�سحي��ة على الري��ق لي���س �سحيحا. 
الأن م��ا نتناول��ه يف ال�سب��اح له تاأثر 
كب��ر عل��ى املع��دة واالأمع��اء. اأي اأن 
اخلطاأ يف االختيار قد ي�سكل خطورة 

على ال�سحة.
من هذه املواد:

احلم�سي��ات- م��ا ي�س��اع ب��اأن ع�س��ر 
الربتق��ال الط��ازج ه��و فط��ور مثايل 
�سحي��ح، الأن��ه يعط��ي اجل�س��م القوة 
والطاق��ة من��ذ ال�سب��اح. ولك��ن م��ن 
اأجل ذلك يجب تناوله بعد الفطور. 
الأن��ه يحت��وي على اأحما���س عديدة 

خمتلفة، قد ت�سبب التهاب املعدة.
تن��اول  ع��دم  يف�س��ل  احللوي��ات- 
وال�سوكوالت��ة  بالك��رمي  املعجن��ات 
عل��ى الري��ق. الأن البنكريا�س يعجز 
الكمي��ة  اإف��راز  ع��ن  ال�سب��اح  من��ذ 

الالزمة من االأن�سولن. ما يوؤدي اإىل 
ا�سطراب التوازن احلم�سي القاعدي 

يف اجل�سم.
القه��وة- يف�سل تن��اول هذا امل�سروب 

ال�سباح��ي بع��د وجبة الفط��ور. الأن 
الري��ق  عل��ى  تناوله��ا  عن��د  القه��وة 
املخاط��ي  الغ�س��اء  تهي��ج  ت�سب��ب 
ح��دوث  اإىل  ي��وؤدي  م��ا  للمع��دة، 

الته��اب فيها. كم��ا اأن تن��اول القهوة 
من��ذ ال�سباح ي�سكل عبئ��ا ثقيال على 

الكبد، وخطورة عليه.
امل��وز- اأف�س��ل وق��ت لتناول امل��وز هو 

بعد م�سي �ساعة على تناول الغداء. 
فاملوز يف ال�سباح، يتم ه�سمه ببطء، 
واإزعاج��ات  انتفاخ��ا  ي�سب��ب  م��ا 
اأخ��رى. ع��الوة على هذا، امل��وز غني 
باملغني�سي��وم ال��ذي ميت���س ب�سرع��ة 
كب��رة يف اجل�سم، ما قد يزيد العبء 
امل��وز  تن��اول  اأن  كم��ا  القل��ب.  عل��ى 
ب�سورة منتظمة ق��د ي�سبب م�سكالت 

يف االأوعية الدموية.

اخل�س��راء  واخل�س��روات  اخلي��ار 
حالته��ا  يف  امل��واد  ه��ذه  االأخ��رى- 
الطازجة ت�سبح خطرة على ال�سحة 
الأنه��ا  الري��ق.  عل��ى  تناوله��ا  عن��د 
اأحما���س قوي��ة، ويف  حتت��وي عل��ى 
ال�سباح ال يوجد ما يكفي من الع�سر 
يف املعدة له�سمها. اأي ميكن اأن ت�سبب 

احلرقة وعدم الراحة.

غزة- الراأي
" كان��ت اأنينًا موجعًا هز اأرجاء  " مام��ا ماما 
الغرف��ة الطبي��ة مبجم��ع ال�سف��اء مبدين��ة 
غ��زة، لي�س��رق ذل��ك االأن��ن خلج��ات من يف 
الغرف��ة ملقي��ًا نظره��م عل��ى ج�س��د �سغ��ر 

اأدمته اجلراح.
نظ��رة بريئ��ة للطفل و�س��ام اأبو ع��رار " 14 
�سه��رًا"، يح��اول فيه��ا فهم ما يج��ري مما مل 
ي��درك  ومل  طفولت��ه،  م�سطلح��ات  تدرك��ه 
اأن "مام��ا" �ستبق��ى �سوت��ًا ب��ال جمي��ب بع��د 
ا�ست�سه��اد والدته فل�سط��ن "37 عامًا" وهي 
حتم��ل يف اأح�سائه��ا جنين��ًا 5 �سه��ور، رحل��ت 
هي وجنينه��ا وطفلتها "�سبا" بعد اأن حاولت 
حماي��ة اأبنائها بج�سده��ا ال�سعيف من حمم 
�س��اروخ �سهيوين ا�ستهدف منزلهم �سرق غزة 

.
اإىل جان��ب �سري��ر الطف��ل "و�س��ام " ترق��د 
�سقيقت��ه الطفلة "�سل��وى" �سامتة بال هم�س 
ب��ال اأن��ن ب��ال اإدراك ب��ال طفول��ة مزه��رة، 
حيث اأ�سابتها �سدمة نف�سية بعد اأن �ساهدت 

اأ�سالء اأمها تتناثر اأمامها .
"�سل��وي" بن��ت حت��ب اللع��ب واحلديث وهي 
م��ن اأك��رث البن��ات حركة ولعب��ا ، ولك��ن منذ 
م��ا  واإذا  تتكل��م  ال  �سامت��ة  وه��ي  االأم���س 
حاول��ت اأن حتدثه��ا اأو تداعبه��ا فل��ن تزي��د 
على اأن تظ��ل �سامتة بفعل ال�سدمة واملنظر 
ال��ذي ال يتحمل��ه ب�س��ر ،وفق م��ا روت زوجة 
عمه��ا اأم ه�س��ام معقب��ة عل��ى �سم��ت الطفلة 

�سلوى. وتقول "اأم ه�سام" والتي كانت جتل�س 
بجانب 3 اأطفال م�سابن من عائلة ابو عرار 
"و�سام و�سلوى وابنة عمهم رفيف 3 �سنوات"، 
مل يغي��ب املنظ��ر ع��ن خميلت��ي لق��د انت�سلوا 
ج�سده��ا  ملل��م  بغط��اء  فل�سط��ن  ال�سهي��دة 
االأطف��ال،  اأع��ن  اأم��ام  امل��كان،  يف  املتناث��ر 
مت�سائل��ة: ما ذن��ب ه��ذه االأم واالوالد ؟ هل 

هذا هدف ؟وي�سكل خطر على االحتالل ؟.
واأنه��ت "اأم ه�س��ام" حديثها بدمع��ات غادرت 
عينها ب��ال ا�ستئ��ذان اأمام االأطف��ال وقالت: 

ح�سبي اهلل ونعم الوكيل.
وظ��ل امل�سه��د جاثمًا اأمام لطفل��ة �سلوى وهي 
تنظ��ر �سامتة اإىل اأخوه��ا بجانبها الذي من 
املفر���س اأن يكون واياها واأخته��م ال�سهيدة 
ال�سح��ك وه��م  "�سب��ا" واأمه��م منهمك��ن يف 
يعلق��ون زينة رم�سان، ولك��ن ال�سورة تبددت 
اإىل �سم��ت ه��و اأ�س��د م��ن ال�س��راخ والعوي��ل، 
امل�ست�سف��ى  �سري��ر  عل��ى  متناث��رة  ودم��اء 
وجروح��ًا ظاه��رة م��الأت اجل�س��د وجروح��ًا 
اأخ��رى غ��ر ظاه��رة ل��ن تفارقه��م حت��ى يف 

الكرب .
ه��ذا وتعامل��ت الطواق��م الطبي��ة يف جمم��ع 
ال�سف��اء م��ع خمتل��ف االإ�سابات الت��ي و�سلت 
اإث��ر االعت��داء االإ�سرائيلي عل��ى قطاع غزة 
والذى ا�ستمر على مدار ث��الث اأيام متتالية، 
كان م��ن بينه��م ه��وؤالء االأطف��ال الذي��ن ال 
زالوا يتلقون الرعاية ال�سحية داخل اأروقة 

املجمع.

الرضيع" وسام ابو عرار" كتلة صمت بعد استشهاد والدته
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غزة - الراأي
�سج��ل املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي، مزي��دًا من 
االعتداءات واالنتهاكات االحتالل االإ�سرائيلي 
امل�ستم��رة �سد ال�سحاف��ة واحلريات االعالمية 
يف فل�سط��ن، ما ي�س��ر اإىل تده��ور كبر وخطر 
عل��ى م�ست��وى احلري��ات االإعالمي��ة، ي�ستوجب 
م��ن جمي��ع املوؤ�س�س��ات احلقوقي��ة واالإعالمي��ة 
التح��رك الفعلي واجلاد من اأج��ل وقف �سيا�سة 

اال�ستهداف واملالحقة.
ور�س��دت -وحدة الر�س��د واملتابع��ة- يف املكتب 
االإعالمي احلكومي-غزة، خالل تقريرها ل�سهر 
اأيار/ مايو2019 املن�سرم اأكرث من ) 102( من 
االنته��اكات، م��ن قبل االحت��الل االإ�سرائيلي يف 
االرا�سي الفل�سطينية، و) 2( انتهاكات من قبل 

اأجهزة ال�سلطة يف ال�سفة املحتلة وجمهولن.
انتهاكات االحتالل االإ�سرائيلي

حي��ث وثق��ت وحدة الر�س��د واملتابع��ة اأكرث من 
لل�سحفي��ن  واحتج��از  اعتق��ال  حال��ة   )11(
وا�ستخ��دام ع��دد منه��م ك��دروع ب�سري��ة، فيم��ا 
م��ن   )4( ع��دد  حك��م  واأجل��ت  اأح��كام  اأ�س��در 

ال�سحفين.
اعت��داء  حال��ة   )8( م��ن  اأك��رث  �سجل��ت  كم��ا 
واإ�ساب��ة تعر���س لها ال�سحافي��ن واالإعالمين، 
خ��الل تاأديته��م واجبهم املهن��ي، تنوعت ما بن 
اال�سته��داف املبا�سر بالر�سا���س احلي واملعدين 
املغل��ف باملطاط، واالختن��اق وال�سرب بينهم 6 
من قطاع غزة خالل تغطيتهم فعاليات م�سرات 

العودة.
ر�س��دت  واملداهم��ة،  االقتحام��ات  وبجان��ب 
الوح��دة اأك��رث م��ن )2( عمليات ده��م وتفتي�س 
وعبث مبحتوي��ات املنزل، عدا عن ت�سجيل )8( 

حاالت م�سادرة مركبات وهواتف نقالة.
يف ح��ن وثق��ت)12( حال��ة من��ع م��ن التغطية 
م��ن بينهم 3 �سحفين منعهم من دخول مدينتي 
القد���س واخلليل وممار�سة عمله��م ال�سحفي يف 
البلدتن، كما اأجربت)6( من ال�سحفين بينهم 

�سحافيتان على دفع غرامة مالية.
الر�س��د)4( ح��االت  اإىل ذل��ك وثق��ت وح��دة 
تدم��ر وحتطي��م �سنه��ا ط��ران االحت��الل على 
مبني��ن يف قطاع غ��زة اأدى لتدم��ر 4 موؤ�س�سات 

اإعالمية وثقافية تدمرا كاماًل.
ويف جان��ب مالحقة ال�سحفين والنا�سطن على 
االإع��الم اجلدي��د والتي �سنه��ا موق��ع في�سبوك 
واليوتي��وب �س��د الفل�سطيني��ن ، والت��ي رك��زت 
عل��ى اإغ��الق ع�س��رات احل�ساب��ات للم�ستخدمن 
الفل�سطيني��ن ع��رف منه��م عل��ى االأق��ل)50( 

حالة.

انتهاكات االجهزة االمنية 
الفلسطينية

�سجل��ت  الداخل��ي،  الفل�سطين��ي  ال�س��اأن  ويف 
وح��دة الر�س��د واملتابع��ة يف املكت��ب االإعالم��ي 
تاأجي��ل حك��م  وه��م  انته��اكات،  احلكوم��ي)3( 
�سم��ارة  رام��ي  ال�سحفي��ن  م��ن  ل��كل  ع��دد)2( 
ونائلة خليل من قبل حمكمة ال�سلح يف رام اهلل، 
وتعر���س �سحف��ي يف ال�سف��ة املحتل��ة العتداء 

على مركبته واحراقها من قبل جمهولن.

تفا�سي��ل انتهاكات االحت��الل االإ�سرائيلي بحق 
ال�سحفين التي وثقتها وحدة الر�سد واملتابعة 
يف املكت��ب االإعالمي احلكومي خالل �سهر مايو/ 

اأيار 2019

االحت��الل :3-5-2019     ق��وات  اعتقل��ت 

ال�سحف��ي امل�س��ور احل��ر اأحم��د الب��ظ، خ��الل 
تواج��ده يف البلدة القدمي��ة يف اخلليل، وجرى 
اقتياده مل�ستوطنة "كريات اأربع، والتحقيق معه 
ل��� 9 �ساعات، قبل اأن تطلق �سراحه ب�سرط املنع 
م��ن دخول مناط��ق جنوب اخلليل مل��دة ١٥ يومًا 

  .وتعهد بكفالة مالية قيمتها ٢٠٠٠ �سيكل
2019-5-3: اعتقل��ت قوات االحتالل م�سّور 
اله�سلمون،  احلفيظ  االأوروبية" عبد  "الوكالة 
لفعالي��ة  تغطيت��ه  اأثن��اء  �ساع��ات   9 ح��وايل 
وج��رى  اخللي��ل  حمافظ��ة  يف  يط��ا  جن��وب 
التحقيق مع��ه، ووّجهوا اإليه تهم��ة التواجد يف 
منطقة ع�سكرية مغلقة وعدم االن�سياع الأوامر 
اجلن��ود باملغ��ادرة"، وم��ن ث��م اطل��ق االحتالل 
�سراح��ه، ب�سرط املنع م��ن دخول مناطق جنوب 
اخللي��ل مل��دة ١٥ يوم��ًا وتعه��د بكفال��ة مالي��ة 

قيمتها ٢٠٠٠ �سيكل.
االحت��الل  ق��وات  ا�ستهدف��ت   :3-5-2019
ال�سح��ايف احلّر �ساري ج��رادات بر�سا�سة حّية 
اأ�سابت��ه يف �ساق��ه، خ��الل تغطيت��ه املواجه��ات 
الت��ي اندلع��ت يف قرية بيت �سرا غ��رب مدينة 

رام اهلل.

االحت��الل  ق��وات  ا�ستهدف��ت   :3-5-2019
بعي��ار  اأ�سيب��ت  و  الل��وح،  �سافين��از  ال�سحفي��ة 

معدين يف الراأ�س، وتعمل يف وكالة امد.
احلرب��ي  الط��ران  دّم��ر   :4-5-2019
اال�سرائيل��ي، 4 موؤ�س�س��ات اإعالمي��ة وثقافي��ة، 
خ��الل ا�ستهدافه��ا ب�سواريخ االحت��الل مبنين 
�سوتهم باالأر�س، وهم مكتب وكالة "االنا�سول" 
الركي��ة و"مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات 
والتوثي��ق" ومكت��ب "اإعالم اال�س��رى" وموؤ�س�سة 
"ه��ال فل�سط��ن" للتدريب االعالم��ي يف مدينة 

غزة.

2019-5-5: جّم��دت ب�س��كل موؤق��ت املحكمة 
العلي��ا االإ�سرائيلي��ة يف القد���س، ق��رار تنفي��ذ 
اأمر ترحيل م�سّور وكال��ة "االأنا�سول" الركية 
م�سطف��ى اخل��اروف اإىل االأردن، والذي كان من 
املفر���س ترحيل��ه يف اليوم الت��ايل، ومل حتدد 
املحكم��ة العلي��ا حتى اللحظة جل�س��ة ا�ستئناف 
يف ق�سي��ة م�سطف��ى، وحالة م�سطف��ى النف�سية 
�سيئ��ة جدًا، حيث اأنه يقبع يف ال�سجن منذ اأكرث 
من اأربعة اأ�سهر من دون اأن يرتكب اأي جرمية".

كل  اآب،  وات���س  تطبي��ق  حظ��ر   :5-5-2019
اأرقام �سبكة القد���س االإخبارية، وذلك يف اطار 

املحاربة امل�ستمرة للمحتوى الفل�سطيني.

االحت��الل  ق��وات  ا�ستهدف��ت   :6-5-2019
التلفزي��ون  م�س��ور  ب��دوان  عم��اد  ال�سحف��ي 
را�س��ه  العرب��ي يف غ��زة بر�سا���س مطاط��ي يف 

اثناء تغطية م�سرات العودة.

2019-5-6: حكم��ت حمكمة االحتالل على 
النج��اح  بجامع��ة  االإع��الم  كلي��ة  يف  الطال��ب 
الوطني��ة جماه��د طبنج��ة م��ن مدين��ة نابل�س 
بال�سج��ن مل��دة ثماني��ة اأ�سه��ر، وغرام��ة مالي��ة 
بقيم��ة ثماني��ة اآالف �سي��كل بتهم��ة االنتم��اء 

للكتلة االإ�سالمية .

االحت��الل  حمكم��ة  حكم��ت   :8-5-2019
الع�سكري��ة يف "عوف��ر" بال�سج��ن عل��ى االأ�سرة 
االإعالمي��ة �س��وزان العوي��وي م��ن اخللي��ل مل��دة 
 6000 بقيم��ة  مالي��ة  وغرام��ة  �سه��رًا   12
�سيق��ل، وكان��ت ق��د اأعتقل��ت العوي��وي بتاري��خ 

.5/6/2018

الق��وات  ا�ستهدف��ت   :10-5-2019
االإ�سرائيلية، كاًل م��ن م�سّور وكالة "االأنا�سول" 
بقنبل��ة  اخلطي��ب  الرحي��م  عب��د  الركي��ة 
"رواد  اأ�سابت��ه يف �ساق��ه، ومدي��ر �سبك��ة  غ��از 
رم��زي  االإلكروني��ة  االعالمي��ة"  احلقيق��ة 
ال�سخري��ت بقنبل��ة مطاطية اأ�سابت��ه يف �ساقه 
اأي�سًا، اأثناء تغطيتهم��ا اأحداث م�سرات العودة 

�سرق قطاع غزة.

حت�س��ر  ب��وك  الفي���س  اإدارة   :11-5-2019
ح�س��اب الكاتب اي��اد ابراهي��م القرا مل��دة �سهر 

بحجة انتهاك املعاير.

الق��وات  احتج��زت   :12-5-2019
خم���س  ح��وايل  �سحفي��ن،   8 االإ�سرائيلي��ة، 
�ساعات، و�س��ادرت مركباتهم اخلا�سة، ومنعتهم 
م��ن تغطيته��م اإخ��الء اجلن��ود قري��ة حم�س��ة 

الفوقا يف االأغوار وهم

مرا�س��ل وكال��ة "االأنا�س��ول" ه�سام اأب��و �سقرة، 

مرا�س��ل ف�سائي��ة "الغ��د العربي" خال��د بدير، 
م�س��ّور ف�سائية "النج��اح" حازم نا�س��ر، امل�سّور 
احل��ّر حممود فوزي،امل�س��ّور يف وكالة ال�سحافة 

االأذرية "APA" �سادي جرارعة،

�سوافط��ة،  رن��ن  "اأجي��ال"  اإذاع��ة  مرا�سل��ة 
ال�سحافي��ة احل��ّرة �سذى حم��اد النا�سط فار�س 

فقها من موؤ�س�سة احلق

االإعالمي��ة  2019-5-13: االحت��الل يج��رب 
�س��وزان العويوي على دف��ع غرامة مالية بقيمة 

. عنها  االفراج  يتم  اأن  قبل  �سيقل،   6000

االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  من��ع   :15-5-2019
باللغ��ة  النكب��ة  ع��ن  ثقافي��ة  فعالي��ة  اإقام��ة 
العربي��ة داخل ح��رم جامعة ت��ل ابيب، بحجة 
اأن��ه "يتعار�س مع قان��ون النكبة" ال��ذي �ُسّن يف 
عام 2011، ومبوجبه مُتنع اإقامة ن�ساطات عن 

النكبة بتمويل حكومي.

ال�سحف��ي  يج��رب  االحت��الل   :16-5-2019
احم��د اب��و ع��واد م��ن خمي��م الف��وار عل��ى دفع 
غرام��ة مالي��ة، قبل اأن تفرج عن��ه بعد اعتقال 

دام الأكرث من �سهر ون�سف.

االحت��الل  حمكم��ة  2019-5-21:اأً�س��درت 
حكم��ًا عل��ى  الكاتب��ة مل��ى خاط��ر  مل��دة 13 �سهر 
وغرام��ة 4000 �سي��كل عل��ى اأن يك��ون االإفراج 

عنها بتاريخ 277.

االحت��الل  ق��وات  اعتقل��ت   :21-5-2019
عام��ًا؛   48 العا�س��ي،  را�س��ي  �سام��ي  ال�سحف��ي 
اأن اقتحم��ت  بع��د  واقت��ادوه جله��ة جمهول��ة، 
اأعم��ال  واأج��روا  نابل���س،  مدين��ة  يف  منزل��ه 

تفتي�س وعبث مبحتوياته .

االحت��الل  ق��وات  اقتحم��ت   :21-5-2019
العام��ر  ن��واف  ال�سحف��ي  من��زل  االإ�سرائيل��ي 
يف كف��ر قلي��ل جن��وب مدين��ة نابل���س، واأجروا 
وقب��ل  مبحتويات��ه.  وعب��ث  تفتي���س  اأعم��ال 
جن��ل  االحت��الل  جن��ود  اعتق��ل  ان�سحابه��م، 

ال�سحفي املذكور، براء، واقتادوه معهم.

االحت��الل  ق��وات  ا�ستهدف��ت   :24-5-2019
ال�سحف��ي عط��ا ب�سام حم��د حداي��د، 24 عاما، 
امل�س��ور يف �سبك��ة اأخبار فل�سط��ن بعيار مطاطي 
خ��الل  خزاع��ة  بل��دة  �س��رق  اليمن��ى  ي��ده  يف 
تغطيت��ه فعالي��ات م�س��رات العودة �س��رق خان 
يون�س، علما اأنه كان يرتدي �سرة زرقاء مكتوبا 

.Press عليها

ب��وك  الفي���س  اإدارة  حذف��ت   :24-5-2019
وح�سرته��ا  الفل�سطيني��ة  احل�ساب��ات  ع�س��رات 
واأغلق��ت ع��ددا منه��ا ع��رف م��ن بينه��م الناط��ق 
با�س��م ال�سحة ا�سرف الق��درة ومت حذف ح�سابه 
3 مرات، الكاتب د. ح�سن اأبو ح�سي�س، االإعالمي 
حممود ال�سريف، ال�سحفي اإيهاب عد�س، وح�سن 
ا�سلي��ح، مثن��ى النج��ار، الكاتب ح�س��ام الدجني، 
جم��ال  ال�سحف��ي  الل��وح،  �سافين��از  ال�سحافي��ة 
يون���س، الكاتب��ة ن�سري��ن مو�س��ى، ع��الء �سالمة، 
حمم��د العمور، ال�سحفي حمم��د اللوح، ال�سحفي 
عل��ي ح��رز اهلل، ال�سحف��ي عب��د اهلل ح��رز اهلل، 
ال�سحف��ي احمد �سيام، ال�سحفي ه��اين ال�ساعر، 
ال�سحف��ي اأ�سامة لبد، طيف البحي�سي، ال�سحفي 
�سام��ي  النج��ار،  يون���س  ال�سحف��ي  النج��ار،  ن��ور 
عكيلة، �سالم��ة معروف، ع��دالت ال�سيخ، الكاتب 
الكات��ب  الرابع��ة،  للم��رة  الل��داوي  م�سطف��ى 
واملحل��ل ال�سيا�س��ي وجيه اأبو ظريف��ة، ال�سحفي 
عبد احلمي��د عبدالعاط��ي، الفنان عل��ي ن�سمان، 
حممد ال�سوري، �سالح ابو ختلة، الكاتب واملحلل 
ال�سيا�سي فايز اأبو �سمالة، مدير مكتب قناة الغد 

يف غزة اأحمد عودة وعدد اأخر.

2019-5-26: اإدارة موق��ع اليوتيوب حتذف 
فيديوه��ات فل�سطيني��ة لل�سحف��ي مع��اذ حام��د 

والنا�سط ح�سن �سجاعية.

االحت��الل  ق��وات  ا�ستهدف��ت   :31-5-2019
�سبك��ة  مرا�س��ل  جالل��ة  اأب��و  يا�س��ر  ال�سحف��ي 
االأنب��اء االإخبارية بطل��ق مطاطي �سرق جباليا 

�سمال غزة.

على  االحتالل  قوات  اعت��دت   :31-5-2019
ال�سحفي��ن وا�ستخدمتهم دروع��ا ب�سرية خالل 
قمع قوات االحت��الل االإ�سرائيلي م�سرة قرية 
كف��ر قدوم، �س��رق حمافظ��ة قلقيلي��ة ال�سلمية 

االأ�سبوعية املناه�سة لال�ستيطان.

2019-5-31: منعت �سلطات االحتالل �سباح 
اجلمع��ة االخ��رة م��ن �سه��ر رم�س��ان الك��رمي، 
ال�سحف��ي خال��د مع��ايل م��ن مدين��ة �سلفيت من 
دخ��ول مدين��ة القد���س املحتل��ة لتاأدي��ة �سالة 
اجلمعة واحياء ليلة القدر يف امل�سجد االق�سى.

تفا�سي��ل االنته��اكات الفل�سطيني��ة خ��الل �سهر 
مايو 2019

رام  يف  ال�سل��ح  حمكم��ة  ق��ّررت   :1-5-2019
اهلل، تاأجي��ل النظ��ر يف ق�سي��ة ال�سح��ايف احلّر 
يف  "�سكاي��ز"  مرك��ز  ومرا�سل��ة  �سم��ارة  رام��ي 
ال�سف��ة الزميل��ة نائل��ة خلي��ل، بتهم��ة "القدح 

والت�سهر"، اإىل 4 متوز املقبل.

اأح��رق �ساب��ان ملّثمان، �سيارة   :12-5-2019
مالك وحم��ّرر �سحيف��ة "كل النا���س" ال�سحايف 
دالي��ة  قري��ة  يف  منزل��ه  اأم��ام  حلب��ي،  منع��م 

الكرمل جنوب �سرق مدينة حيفا.

تقرير
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اإلعالم: أكثر من 105 حالة انتهاك بحق الصحفيين خالل مايو
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غزة- الراأي -اآالء النمر
يف كل ع��ام ياأت��ي عل��ى قط��اع غ��زة عيدًا 
االأع��وام؛  م��ن  �سابق��ه  ع��ن  ب��ه  يتمي��ز 
وتعي��د  االأح��داث  ذات  يف  ي�س��رك  ب��ل 
يف  م�سابه��ًا  ياأت��ي  نف�سه��ا،  الذكري��ات 
طبيع��ة الق��در وتقا�سيم فق��د االأحبة يف 
درب ال�سه��داء، ف��ال مي��ر عيدًا واح��دًا اإال 
وقد حمل مع��ه م�ساهد متتابع��ة من �سور 
عدوان ق�س��ى على حياة ثلة من العائالت 
ودم��ر مباٍن كانت ت�ستند على نف�سها و�سط 

املدينة.
ه��ذا الع��ام حتديدًا كان��ت قد ب��داأت اأول 
اآخ��ر  م��ع  املب��ارك  رم�س��ان  �سه��ر  لي��ايل 
ا�ستهداف �سهي��وين حول اإحدى العمارات 
ال�سكين��ة لكوم��ة حج��ارة كب��رة، واأنه��ى 
حياة عائل��ة باأكملها كانت تق�سي اأوقاتها 
باأم��ان و�سالم داخل اأروقة منزلهم الكائن 

يف اأبراج ال�سيخ زايد �سمال القطاع.
كفيلت��ن  كانت��ا  واح��دة  وليل��ة  يوم��ن 
بالق�س��اء عل��ى مالم��ح البهجة الت��ي كان 
ي�ستع��د له��ا قط��اع غ��زة ال�ستقب��ال اأي��ام 
�سه��ر رم�سان، فم��ا اأن انق�ست اأي��ام ال�سهر 
واالأو�س��اع  عي��ده،  ه��ل  حت��ى  الف�سي��ل 
امل�ستت��ة ب��ن اأج��واء �سه��ر رم�س��ان واآثار 
م��ن  امل�س��ردة  النا���س  واأح��وال  الع��دوان 
بيوتها املدمرة، يزيد م��ن البوؤ�س وفقدان 

االبتهاج ومينع حلول الفرح.
فكي��ف للعيد اأن حت��ل اأج��واء فرحه ومل 
وع�سري��ن  خم�س��ة  ارتق��اء  عل��ى  مي�س��ي 
�سهي��دًا ثالث��ون يوم��ًا، م��ن بينه��م طف��ل 
م��ن  واثن��ن  ور�سيعت��ن  اأمه��ات  وث��الث 

االأجنة واأكرث من مئة اإ�سابة.
الع��دوان ال�سهي��وين ال��ذي امت��د ليوم��ن 
ابتهج��ًا  امل�ستعل��ة  املدين��ة  اأن��وار  اأطف��اأ 

باالأي��ام املقبلة، وحول الفواني�س امل�ساءة 
اإىل كومة من الرماد امل�سوى باالأر�س.

حيث مار�س االحتالل اأب�سع �سور االرهاب 
والعن�سري��ة و �س��ب حم��م غ�سب��ه عل��ى 
العوائ��ل االآمن��ة يف بيوتها و ا�ستقوى على 
االطفال الر�سع والن�ساء احلوامل وا�سعًا 

اإياهم �سمن بنك اأهدافه االإجرامية.

إفطار الركام
فل��م مت�س��ي اأي��ام �سه��ر رم�س��ان اإال بغ�سة 
ع��ن  ج��ربًا  جتاوزه��ا  امل�سردي��ن  ح��اول 
اأنف�سه��م، فل��م يبتع��دوا ع��ن ركام منازلهم 
ال��ركام  يفر�س��ون  جانب��ه  اإىل  وبق��وا 
ال��ذي  رم�س��ان  �سه��ر  م��ن  اأج��واء  و�س��ط 
اأطف��ئ اأنواره باأمر من الطائرات احلربية 

االإ�سرائيلية.
ه��ذا م��ا فعلت��ه العائ��الت الغزي��ة، حي��ث 

قررت اأن تتناول طعام اإفطارها فوق ركام 
عم��ارة اأب��و قمر الت��ي ق�سف��ت موؤخرا يف 
قط��اع غ��زة، فر�سمت لوح��ة فنية جمعت 
احلي��اة وامل��وت يف �س��ورة واح��دة، ذل��ك 
التناق���س ال��ذي حتياه غزة من��ذ فر�ست 
�سن��وات احل�س��ار، ومن��ذ تخللته��ا ح��رب 
تتلوه��ا ح��رب، وب��ن كل ح��رب وح��رب 
تنف���س غ��زة ت��راب الوج��ع وتق��وم م��ن 
جديد، وهذه هي الر�سالة التي اأراد �سكان 
غ��زة اإر�سالها للع��امل من خ��الل اإفطارهم 

اجلماعي فوق الركام.
وكما كل مرة �سيتجاوز الفل�سطيني همومه 
ويدفع بكل ابتالءاته نحو الهاوية ليقف 
تك�س��ره  وال  الظ��روف  تغ��ره  ال  �ساخم��ًا 
االأح��داث، وال حتنيه ق��وة الرياح بكل ما 

هبت به.
اجلدير بذك��ره اأن االإح�سائي��ة ال�سادرة 

عن املكت��ب االإعالمي احلكوم��ي، اأو�سحت 
اأن طائ��رات االحتالل مبختل��ف اأنواعها، 
والب��وارج احلربية، واملدفعية، �سنت اأكرث 
من295 غارة، موؤك��دة ا�ستهداف اأكرث من 
320 معلم��ا مدني��ا يف قط��اع غ��زة، منها 
بناي��ات مدنية �سكني��ة وجتارية ومقرات 
حكومية وم�ساج��د وور�س حدادة وحمال 
واأرا���س  اإعالمي��ة  وموؤ�س�س��ات  جتاري��ة 

ودفيئات زراعية.
واأدى الق�س��ف االإ�سرائيل��ي العني��ف، اإىل 
تدم��ر نح��و 18 بناي��ة �سكني��ة بالكام��ل 
وا�سته��داف 10 من��ازل اأخ��رى وحميطه��ا 
الت��ي  االإح�سائي��ة  بح�س��ب  بال�سواري��خ، 
نوه��ت اإىل اأن 58 وح��دة �سكني��ة هدم��ت 
كلي��ا، وت�سرر نح��و 310 وح��دات �سكنية 
ملئ��ات  طفي��ف  لت�س��رر  اإ�ساف��ة  جزئي��ا، 

املنازل.

العيد في غزة ..
 يشتكي ندبة الفقد وغياب البهجة عن المشردين
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

قال مرك��ز اأ�سرى فل�سط��ن للدرا�سات، 
اأبن��اء  م��ن   73 اإن  اخلمي���س،  الي��وم 
االحت��الل  �سج��ون  يف  االأ�س��رات 
االإ�سرائيلي، بينهم اأطفال ُر�سع اأم�سوا 
عي��د الفطر دون اأمهاته��م مما حرمهم 

من الفرحة وال�سعادة.
الباح��ث  للمرك��ز  االإعالم��ي  الناط��ق 
“ريا�س االأ�سقر”  اأو�سح اأن 42 اأ�سرة 
يف �سجون االحت��الل، من بينهن )20( 
اأم��ًا، لديهن )73( اأبن��ًا افتقدوا حنان 
اأمهاته��م وااللتقاء بهم يف ي��وم العيد، 
ومر هذا اليوم عليه��م حزينًا حيث مل 

يج��دوا من يلب�سهم مالب�س العيد ويعد 
له��م الطع��ام مما اأث��ر عل��ى نف�سياتهم، 
مبينًا اأن االأطفال ينتظرون هذا اليوم 
لالأ�س��واق  اأمهاته��م  ملرافق��ة  ال�سعي��د 
واقتن��اء  املالب���س،  اأجم��ل  و�س��راء 
بينم��ا  اأقرانه��م،  م��ع  للع��ب  االألع��اب 
اأمهاته��م  يفتق��دون  االأ�س��رات  اأبن��اء 
يف هذا الي��وم لغيابهن خل��ف الق�سبان 
مم��ا يفقده��م فرح��ة العي��د وبهجته، 
علي��ه  م��ر  كلم��ا  بامل��رارة  وي�سع��رون 

منا�سبة �سعيدة.
يف  االأ�س��رات  “االأ�سق��ر” اأن  واأ�س��اف 

�سجون االحتالل اي�سًا ي�سعرن باحلزن 
واملرارة الفتقادهن اإىل اأبنائهن خالل 
تل��ك املنا�سب��ات وخا�س��ة الت��ي يحتاج 
فيها االأطفال اىل وجود االم بجانبهم، 
وحرم��ان اأبنائه��ن م��ن حن��ان وم��ودة 
اأمهاتهن، وكيف يق�سون اأوقاتهم بعيدًا 

عنهم، حمرومن من هذه ال�سعادة.
حال��ة  االأمه��ات  االأ�س��رات  وتعي���س 
نف�سي��ة �سعب��ة نتيجة القل��ق ال�سديد، 
والتوت��ر و التفك��ر امل�ستم��ر باأح��وال 
اأبنائه��ن وكيفي��ة �س��ر حياته��م بدون 
اأمهاته��م ، وخا�س��ة ان بع�سهم ال يزال 

ال�سن��وات  يتج��اوز  ومل  ال�س��ن  �سغ��ر 
كحال��ة  عم��ره،  م��ن  االأوىل  الثالث��ة 
االأ�سرة “ن�سري��ن ح�سن ابوكميل” من 
قطاع غ��زة ، والتي تركت خلفها ر�سيع 
عم��ره ثماني��ة �سه��ور فق��ط، ومل ترى 
ابنائه��ا من��ذ اعتقالها قب��ل 3 �سنوات، 
كذلك االأ�س��رة ” فدوى نزيه حمادة” 
م��ن القد���س ، وحمكوم��ة بال�سجن 10 
اأطف��ال،  خلم�س��ة  اأم  وه��ي  �سن��وات، 
اأ�سغره��م كان يبل��غ م��ن العم��ر اأربع��ة 

�سهور فقط عند اعتقالها.
واأو�سح “االأ�سقر” اأن اأو�ساع االأ�سرات 

اإدارة  تتعم��د  حي��ث  للغاي��ة  �سعب��ة 
ال�سج��ن الت�سيي��ق عليه��ن واإذالله��ن و 
من��ع عدد منه��ن من زي��ارة ذويهم بحج 
واهية، وال زالت اإدارة ال�سجون متار�س 
�ساع��ات  يف  الغ��رف  اقتح��ام  �سيا�س��ة 
متاأخرة من الليل، اإ�سافة اإىل وحرمان 
االأ�س��رات من الزي��ارة والتعليم، ونقل 
اال�س��رات يف �سيارة البو�سة ال�سيئة يف 
ظ��روف �سعب��ة، كما ينته��ك االحتالل 
خ�سو�سيته��ن بو�سع كام��رات مراقبة 
يف �ساح��ات ال�سج��ن، و�س��ع احلمام��ات 

خارج غرف االعتقال.

تقرير : 73 ابًنا أمضوا عيد الفطر 
دون أمهاتهم

غزة- الراأي
ع�س��رون اأّم��ا مبع��دات ع��ن اأبنائه��ن ق�س��را، 
البكاء والدعاء ب��اأن يربط اهلل على قلوبهن 
ُجّل ما ي�ستطعن فعله، بينما اأخريات يخففن 
حت��ل  فهك��ذا  دموعه��ن،  ويكفك��ن  اآالمه��م 
املنا�سب��ات على االأ�س��رات االأمهات يف �سجون 

االحتالل.
االحت��الل االإ�سرائيلي حرم ه��وؤالء االأمهات 
يف  ق�س��رًا  اعتقاله��ن  نتيج��ة  اأبناءه��ن  م��ن 
�سجونه والذي اأبعدت ما يقارب من 73 اأبناء 
االأ�س��رات بينه��م اأطف��ال ُر�س��ع اأم�س��وا عيد 
الفط��ر دون اأمهاتهم مما حرمهم من الفرحة 

وال�سعادة.
الناط��ق االإعالم��ي للمركز الباح��ث “ريا�س 
42 اأ�س��رة يف �سج��ون  االأ�سق��ر”  اأو�س��ح اأن 
االحتالل، من بينهن )20( اأمًا، لديهن )73( 
اأبنًا افتقدوا حنان اأمهاتهم وااللتقاء بهم يف 
يوم العيد، ومر هذا اليوم عليهم حزينًا حيث 
مل يج��دوا م��ن يلب�سه��م مالب���س العي��د ويعد 
له��م الطعام مم��ا اأثر عل��ى نف�سياته��م، مبينًا 
اأن االأطف��ال ينتظ��رون ه��ذا الي��وم ال�سعي��د 
اأجم��ل  و�س��راء  لالأ�س��واق  اأمهاته��م  ملرافق��ة 
املالب�س، واقتناء االألع��اب للعب مع اأقرانهم، 
بينم��ا اأبن��اء االأ�س��رات يفتق��دون اأمهاته��م 

يف ه��ذا الي��وم لغيابه��ن خل��ف الق�سب��ان مما 
يفقده��م فرح��ة العي��د وبهجت��ه، وي�سعرون 

باملرارة كلما مر عليه منا�سبة �سعيدة.
واأ�س��اف “االأ�سق��ر” اأن االأ�س��رات يف �سج��ون 
االحت��الل اي�س��ًا ي�سع��رن باحل��زن وامل��رارة 
الفتقادهن اإىل اأبنائهن خالل تلك املنا�سبات 
وخا�سة التي يحتاج فيها االأطفال اىل وجود 
االم بجانبه��م، وحرم��ان اأبنائه��ن م��ن حنان 
اأوقاته��م  اأمهاته��ن، وكي��ف يق�س��ون  وم��ودة 

بعيدًا عنهم، حمرومن من هذه ال�سعادة.
وتعي���س االأ�س��رات االأمه��ات حال��ة نف�سي��ة 
ال�سدي��د، والتوت��ر و  القل��ق  �سعب��ة نتيج��ة 

التفك��ر امل�ستم��ر باأح��وال اأبنائه��ن وكيفية 
�س��ر حياته��م ب��دون اأمهاته��م ، وخا�س��ة ان 
بع�سه��م ال ي��زال �سغ��ر ال�س��ن ومل يتج��اوز 
ال�سن��وات الثالث��ة االأوىل من عم��ره، كحالة 
االأ�س��رة “ن�سرين ح�س��ن ابوكميل” من قطاع 
، والت��ي ترك��ت خلفه��ا ر�سي��ع عم��ره  غ��زة 
ثماني��ة �سه��ور فق��ط، ومل ت��رى ابنائه��ا منذ 
اعتقاله��ا قب��ل 3 �سن��وات، كذل��ك االأ�سرة ” 
فدوى نزيه حمادة” م��ن القد�س ، وحمكومة 
بال�سجن 10 �سنوات، وهي اأم خلم�سة اأطفال، 
اأ�سغره��م كان يبل��غ م��ن العم��ر اأربع��ة �سهور 

فقط عند اعتقالها.

االأ�س��رات  اأو�س��اع  اأن  “االأ�سق��ر”  واأو�س��ح 
�سعب��ة للغاي��ة حي��ث تتعم��د اإدارة ال�سج��ن 
الت�سيي��ق عليه��ن واإذاللهن و من��ع عدد منهن 
من زيارة ذويهم بح��ج واهية، وال زالت اإدارة 
الغ��رف  اقتح��ام  �سيا�س��ة  متار���س  ال�سج��ون 
يف �ساع��ات متاأخ��رة م��ن اللي��ل، اإ�ساف��ة اإىل 
وحرم��ان االأ�س��رات م��ن الزي��ارة والتعلي��م، 
ونق��ل اال�س��رات يف �سي��ارة البو�س��ة ال�سيئة 
االحت��الل  ينته��ك  كم��ا  �سعب��ة،  ظ��روف  يف 
يف  مراقب��ة  كام��رات  بو�س��ع  خ�سو�سيته��ن 
�ساح��ات ال�سجن، و�سع احلمامات خارج غرف 

االعتقال.

أبناء األسيرات.. أحزان تتجدد في المناسبات السعيدة



غزة- الراأي
اأ�س��اد د. اي��اد اب��و زاه��ر مدي��ر ع��ام 
ووح��دة  ال�سح��ة،  وزي��ر  دي��وان 
بالك��وادر  والط��وارئ،  االإ�سع��اف 
اال�سعافي��ة ب��وزارة ال�سح��ة والذين 
تتج�سد فيه��م روح العط��اء واملثابرة 

خلدمة اأبناء �سعبهم.
ج��اء ذلك خ��الل جول��ة �سملت 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:" اإنن��ا امام رجال 
حمل��وا بكل �سدق وامان��ة وم�سئولية 
عالي��ة عبء بل�سم��ة جراحات اأبناء 
يف  جانبه��م  اىل  والتواج��د  �سعبه��م 
اأنه��م  اىل  م�س��را  الظ��روف"،  كاف��ة 
اخلط��وط  يف  يزال��ون  وال  كان��وا 
االوىل، ملب��ن ن��داء الواج��ب خالل 
احل�س��ار  وك�س��ر  الع��ودة  م�س��رات 
لي�سارك��وا الثائري��ن لوح��ة اال�سرار 
وك�سر احل�سار والعودة اىل فل�سطن.
وبن اأن الك��وادر اال�سعافية م�ستمرة 
يف تق��دم خدماته��ا رغ��م التحدي��ات 
فب��ات  املحت��ل  اأرق��ت  الت��ي  اجل�س��ام 
دائ��رة  �سم��ن  الفل�سطين��ي  امل�سع��ف 

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

يرتقي والتطلعات والتحديات .

روؤ�س��اء  االإخ��وة  تق��دم  بدوره��م 
والفرعي��ة  املركزي��ة  املحط��ات 
بخال���س ال�سكر والتقدي��ر على هذه 
اللفت��ة اجلميلة، حي��ث انها هي املرة 
االأوىل الت��ي يت��م زيارته��م واملعايدة 
عليهم بهذا امل�ستوى مما يدلل ويوؤكد 
عل��ى م��دى ا�ست�سعار ال��وزارة باأهمية 
ه��ذه اخلدم��ة، متمن��ن للدكت��ور اأبو 
زاهر التوفيق والنجاح يف توليه لهذه 
امل�سوؤولي��ة وق��د اأب��دوا ا�ستعداده��م 
لتق��دمي مزي��دًا م��ن اجله��د والعطاء 
وتوطي��د  الوح��دة  دور  لت�سوي��ب 

العالقة مع كافة مفا�سل الوزارة.
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غزة- الراأي
د�سنت وزارة ال�سحة بتعليمات من  وكيل وزارة 
ال�سح��ة د.يو�س��ف  اأب��و الري���س  وبتوجيه��ات 
ومتابع��ة  مدير ع��ام ال�س��وؤون االدارية العمل 
يف خدم��ات اجلمه��ور م��ن قب��ل ق�س��م الربي��د 

املركزي.
واأو�سح��ت الدائرة، اأن��ه مت  ا�ستقبال اجلمهور 
ا املراجع��ن للمبن��ى االإداري لكاف��ة االدارات 
واإجن��از املعام��الت اخلا�س��ة ب��ه ع��رب مرا�س��ل 
خا�س باإجناز املعامالت من االدارات املعنية يف 
املبنى االإداري بال�سرعة املمكنة وب�سهولة على 

اأبناء �سعبنا .
ونوه��ت اإىل اأن املواط��ن �سي�سه��د  الت�سهي��الت 
باأنواعه��ا  معامالته��م  كاف��ة  باإمت��ام  الالزم��ة 
بال�سرعة املمكنة الحقًا بعد االنتهاء من كافة 

التجهيزات الالزمة للمكان.
م��ن جهت��ه، �سكر مدير ع��ام ال�س��وؤون االدارية  
وكيل ال��وزارة على املتابع��ة ال�سخ�سية الإمتام 
ه��ذا العم��ل الطي��ب وكاف��ة امل��دراء العامي��ن 
وم��دراء الدوائ��ر الذي��ن �ساركوا الجن��از ذلك 

العمل.

"الصحة" تدشن 
العمل في خدمات 
الجمهور من قبل 

البريد المركزي

غزة-الراأي
بداأت االإدارة العام��ة لالآداب يف وزارة 
الثقاف��ة الي��وم ، املرحل��ة الثاني��ة من 
برنامج "اإعداد االأديب الفل�سطيني"،و 
الذي ت�سع��ى من خالله الإعداد الطفل 
االأديب الق��ادر على التعبر عن اأفكاره 
االأجنا���س  خ��الل  م��ن  ومكنونات��ه 

االأدبية املختلفة.
واأو�س��ح وكي��ل ال��وزارة الدكت��ور اأن��ور 
الربع��اوي اأن برنامج "اإع��داد االأديب 
الفل�سطين��ي" ياأتي انطالًق��ا من اإميان 
الوزارة مب�سئولياته��ا يف تبني ورعاية 
املواه��ب النا�سئة و�سقله��ا وتزويدهم 
الإخراجه��م  يحتاجون��ه  م��ا  ب��كل 
جاهزي��ن، خلو�س غمار ع��امل االإبداع 
اأنف�سه��م،  ومتثي��ل  ر�سائله��م  واإي�س��ال 
الثقافي��ة  املحاف��ل  يف  وفل�سط��ن 

املختلفة.
واأك��د اأن الربنام��ج ُيع��د م��ن امل�ساري��ع 
تنفذه��ا  الت��ي  اال�سراتيجي��ة 
الوزارة،لتحقي��ق االأه��داف على املدى 
مثق��ٍف  واٍع  جي��ٍل  واإع��داد  البعي��د 
مب��دٍع ق��ادٍر عل��ى نق��ل ر�سال��ة الوج��ع 
املعم��ورة  اأرج��اء  اإىل  الفل�سطين��ي 

واإكمال امل�س��رة االأدبية اخلالدة التي 
بداأها ال�سعراء حممود دروي�س و�سميح 
القا�سم وفدوى طوقان والكاتب غ�سان 
كنفاين وغرهم م��ن املبدعن، م�سدًدا 
اأن املقاوم��ة بالثقاف��ة والفك��ر ال تقل 

اأهمية عن اأ�سكال املقاومة االأخرى.
االآداب  ع��ام  مدي��ر  ب��ّن  جهت��ه  م��ن 
بالوزارة �سامي اأب��و وطفة، اأن املرحلة 
الثانية م��ن الربنامج �سيتخللها اإخ�ساع 
الربنام��ج  يف  امل�سارك��ن  االأطف��ال 
للق��اءات تدريبية مكثف��ة يف جماالت 
وكتاب��ة  الق�س��رة،  الق�س��ة  كتاب��ة 
اللغ��ة  واأ�سا�سي��ات  وامل�س��رح،  ال�سع��ر، 
العربية ومهاراتها، وفن النقد االأدبي.
ي�سته��دف  الربنام��ج  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
�سم��ن  املوهوب��ن  م��ن  طف��اًل   )50(
عاًم��ا،   10-17 م��ن  العمري��ة  الفئ��ة 
حي��ث مت اختياره��م بعد اإج��راء عدة 
اختب��ارات ومقاب��الت �سخ�سي��ة، وم��ن 
ث��م تق�سيمه��م اإىل جمموعت��ن ح�سب 
الفًت��ا  االأدب��ي،  وميوله��م  اهتمامه��م 
اإىل اأن الربنام��ج ك�سف ع��ن الكثر من 
املواه��ب املمي��زة التي �سيكون له��ا �ساأًنا 

كبًرا يف امل�ستقبل.

"الثقافة" تبدأ المرحلة 
الثانية من برنامج 
إعداد األدباء األطفال

قدمت لهم التهنئة بالعيد

الصحة تشيد بأداء الكوادر اإلسعافية 
رغم التحديات الجسام


