
غزة - �لر�أي:
�أك��د رئي���س �ملتابع��ة �حلكومي��ة يف غزة د. 
حمم��د عو�س على �أن �خليار يف غزة ين�صّب 
جت��اه ��صتع��ادة �لوح��دة �لوطني��ة و�إمت��ام 
�مل�ص��احلة �لتي حتقق م�صالح �صعبنا، م�صري� 
�إىل �أن غ��زة قدمت �لكث��ري من �خلطو�ت يف 

هذ� �الجتاه.
و�أو�ص��ح عو���س خ��ال لق��اٍء نّظم��ه �ملكتب 

�الإعامي �حلكومي وجمعه مبوظفي �لفئة 
�لعليا يف �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية بغزة؛ �أو�صح 
�أن غ��زة تدع��م �إجر�ء �نتخاب��ات متز�منة 
ت�ص��مل )�لت�ص��ريعية، و�لرئا�صية، و�ملجل�س 
�لوطن��ي(، و�أنه��ا جاه��زة لتنفي��ذ م��ا يت��م 

�لتو�فق عليه وطنيا.
�الإج��ر�ء�ت  بع���س  هن��اك  �أن  �إىل  و�أ�ص��ار 
و�لق��ر�ر�ت �الإد�ري��ة �ملتعلق��ة بعملية دمج 

�حلكومي��ة؛  و�خلدم��ات  �ملوؤ�ص�ص��ات  بع���س 
لرت�ص��يد و�قع �ملوؤ�ص�ص��ات، مب��ا ال يوؤثر على 
�خلدم��ة و�ل��دور �ملن��وط باملوؤ�ص�ص��ة �لت��ي 
يتم دجمها، منوها �أن �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية 
�لهي��اكل  لتعدي��ل  �إ�ص��افية  روؤى  �ص��تقدم 
�لتنظيمية مبا يحقق �لر�ص��اقة و�لرت�ص��يد 
�ملقدم��ة  �خلدم��ات  ج��ودة  م��ن  ويزي��د 
�أن  د.عو���س  �لفل�ص��طيني.ولفت  للمو�ط��ن 

�ملتابع��ة �حلكومي��ة ومبج��رد �النته��اء من 
�ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومي��ة؛  �إع��ادة �لهيكل��ة يف 
�ص��يتم تعديل �لو�ق��ع �لوظيفي و�مل�ص��ميات 
و�ال�ص��تحقاقات ب�ص��كل عادل و�صفاف، ومبا 

ينا�صب مو�قع �لهيكلة.
و�أملح �أن هناك ��ص��تقر�ر وحت�ص��ن ن�ص��بي يف 
قيم��ة �الإير�د، فيما مت زي��ادة �لنفقات مبا 
ينعك���س عل��ى �ملوظف��ن و�ملوردي��ن ومر�كز 

�أن  �إىل  عو���س  �خلدمات.و�أ�ص��ار  تق��دمي 
�الأو�ص��اع  ورغ��م   - �ص��عت  غ��زة  يف  �ملالي��ة 
مالي��ة  م�ص��اعد�ت  لتق��دمي   - �ل�ص��عبة 
للبلدي��ات و�الأندية �لريا�ص��ية وموؤ�ص�ص��ات 
حملية متعددة، كما �أو�صح �أن هناك تفعيل 
لدور كافة �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية و�أن هناك 

تو��ص��ل م�ص��تمر مع روؤ�ص��اء 
م��ا  �حلكومي��ة،  �ملوؤ�ص�ص��ات 
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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 

�ل��ر�أي - فل�ص��طن عب��د  غ��زة - 
�لكرمي:

�لعام��ة  �الأ�ص��غال  وز�رة  تو��ص��ل 
غ��زة  قط��اع  يف  و�الإ�ص��كان 
�أعم��ال �الإ�ص��احات يف �ل�ص��و�رع 
�لرئي�ص��ية به��دف تقلي��ل �أع��د�د 
�ل�ص��حايا �لت��ي تت�ص��ببها حو�دث 
�لط��رق  عل��ى  �ملتك��ررة  �مل��رور 

�لرئي�صية يف �لقطاع.
�صارعا �لر�ص��يد و�صاح �لدين من 
�أك��ر �ل�ص��و�رع �لت��ي تتك��رر فيها 
�حلو�دث �ملرورية، و�لتي تخطف 
�أرو�ح �لكث��ري من �ملو�طنن �لذين 
ُيحاولون قطع �لطريق، �إما �ص��ريً� 
على �الأق��د�م �أو د�خ��ل مركبات، 
�ل�ص��يار�ت  ب�ص��دم  فيتفاج��وؤون 
لهم �أو ده�ص��هم مما يخلف �صحايا 

نتيجة ذلك.
وم��ن جانب �ل�ص��عور بامل�ص��ئولية، 

�أجرت �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان 
�ص��ارع  عل��ى  �إ�ص��احات  �أعم��ال 
�ص��اح �لدين �لرئي���س من مفرتق 
�ل�ص��هد�ء حتى �ص��ارع رقم )10( 
جتنًبا حلو�دث �لطرق، و�حلفاظ 
عل��ى  �ملو�طن��ن  �ص��امة  عل��ى 

�لطريق.
مطبات ملنع �حلو�دث

�لعام��ة  �الأ�ص��غال  وز�رة  وكي��ل 
و�الإ�صكان بغزة م. ناجي �صرحان، 
ل�"�ل��ر�أي":  حدي��ث  يف  ق��ال 
باإ�ص��احات  قام��ت  �ل��وز�رة  "�إن 
به��دف  �لدي��ن،  �ص��اح  �ص��ارع  يف 
جتاوز �حل��و�دث �ملروري��ة وعدم 
ترمي��م  جان��ب  �إىل  تكر�ره��ا، 
حم��ودة  دو�ر  منطق��ة  و�إ�ص��اح 
قط��اع  )�ص��مال  حان��ون  بي��ت  يف 
غزة(، و�إ�ص��اح جورة يف منطقة 

�لزو�يدة باملحافظة �لو�صطى".

و�ص��ع  "مت  �ص��رحان:  و�أ�ص��اف 
مطبات جديدة يف �ص��ارع �لر�صيد 
عل��ى �خل��ط �ل�ص��احلي �لغرب��ي، 
وخا�ص��ة قرب �لنادي �لبحري"، 
موؤك��د� �أن �له��دف م��ن و�ص��ع تلك 
�ملطبات هو تقليل وقوع �حلو�دث 
م��ع  بالتن�ص��يق  وذل��ك  �ملروري��ة، 

بلدية غزة و�جلهات �ملخت�صة.
ووفق ما ذكره فاإن و�ص��ع �ملطبات 
يف �ص��ارع �لر�ص��يد �ل�ص��احلي �أدى 
�إىل �نخفا���س �حلو�دث �ملُرورية، 
حي��ث تعم��ل ه��ذه �ملطب��ات عل��ى 
�ص��بط وتقليل �ل�ص��رعة �لفائقة 
من قب��ل �ل�ص��ائقن �لذين ميرون 

من �ل�صارع �ملذكور يوميا.

مشاريع تنتظر
و�أ�ص��ار �ص��رحان �إىل �أن �ملنطق��ة 
�ل�ص��رقية من �صارع �ص��اح �لدين 

و�أن  �إ�ص��احات،  �إىل  بحاج��ة 
�لوز�رة حتاول �إيجاد متويل لهذ� 
�مل�ص��روع باعتب��ار تل��ك �ملنطق��ة 
متابع��ة  �إىل  وحتت��اج  �ص��عبة 
ت�ص��من ت�ص��هيل مرور �ل�ص��يار�ت، 
الفت��ا �إىل �أن��ه يت��م عمل در��ص��ة 
م��ن قب��ل �للجن��ة �مل�ص��رفة عل��ى 
�مل�ص��روع، ثم �لتن�صيق مع �جلهات 
�ملخت�ص��ة لتنفي��ذ �مل�ص��روع عل��ى 
�ص��رحان  وكان  �لو�ق��ع.  �أر���س 
قد �أو�ص��ح يف ت�ص��ريح �ص��ابق، �أن 
وز�رته جُتري حاليًا عرب �الإد�رة 
�لعامة لاآليات و�ملعد�ت و�لور�س 
�أعمال ت�ص��وية الأر��س حكومية، 
وتق��وم بفت��ح ع��دد م��ن �ل�ص��و�رع 

لعدد من �مل�صاريع �حلكومية.
ومع��د�ت  �آلي��ات  "�إن  وق��ال: 
�ل��وز�رة �أنه��ت �أعمال ت�ص��وية يف 
مين��اء غ��زة ل�ص��الح وز�رة �لنقل 

�لت�ص��وية  و�أعم��ال  و�ملو��ص��ات 
الأر����س حكومي��ة يف خ��ان يون�س 
غرب �حلي �ل�ص��عودي بالتن�ص��يق 

مع �صلطة �الأر��صي".
و�أ�صار �إىل �أن فتح �ل�صو�رع يف هذه 
�الأر��ص��ي مت تخ�صي�ص��ه مل�ص��اريع 
حكومي��ة، و�أعمال �إ�ص��اح مكتب 

�لنفايات �لتابع لبلدية جباليا.
و�ص��اح  �لر�ص��يد  �ص��ارعي  وُيع��ّد 
�ل�ص��و�رع  �أك��ر  م��ن  �لدي��ن؛ 
�لرئي�ص��ية يف قط��اع غ��زة مرور� 
مي��ر�ن  �أنهم��ا  حي��ث  لل�ص��يار�ت 
رف��ح  م��ن  �خلم���س  باملحافظ��ات 
جنوب��ا وحت��ى حمافظ��ة �ص��مال 
غزة، بينما ي�صهد هذ�ن �ل�صارعان 
حو�دث �صري ب�صكل متكرر، يذهب 
�ص��حيتها �لعدي��د م��ن �ملو�طن��ن 
�ل�ص��غار و�لكبار جر�ء �صدمهم �أو 

ده�صهم.

إصالح شارعي صالح الدين والرشيد..المالذ اآلمن للمواطن
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غزة-�لر�أي-�صامي جاد �هلل
يق��وم �ملعل��م �أ�ص��رف كحي��ل مدر���س �للغ��ة 
�الإجنليزية يف مدر�صة �الأق�صى �الأ�صا�صية 
مبديرية غ��رب غزة بتدري�س م��ادة �للغة 
�الإجنليزي��ة با�ص��تخد�م �لدر�م��ا و�ل�ص��رد 
�لق�ص�صي و�حلو�ر �ل�ص��يق لطلبة �ل�صفوف 
�لر�بع و�خلام�س و�ل�صاد�س وذلك بالتعاون 
م��ع متطوع��ن �أجان��ب ع��رب تقني��ة �لب��ث 

�ملبا�صر خال بع�س �حل�ص�س �ل�صفية.
وج��اءت �لفك��رة للمعل��م كحي��ل عق��ب �أن 
�لتح��ق مب�ص��روع بريط��اين لتعلي��م �للغ��ة 
�الإجنليزي��ة ع��ن ُبعد ع��رب ��ص��رت�تيجية 
وي�ص��تهدف  �لق�ص�ص��ي،  و�ل�ص��رد  �لدر�م��ا 
�مل�ص��روع �لطلب��ة �لفل�ص��طينين يف �لوط��ن 
م��ن  جمموع��ة  يق��وم  حي��ث  و�ل�ص��تات 
�ملتطوعن �الأجانب بعقد جل�صات تعليمية 

عرب �النرتنت ب�صكل �أ�صبوعي.
وخال �حل�ص��ة �ل�ص��فية ياح��ظ �ندماج 
�لطلب��ة وتفاعله��م ب�ص��كل كام��ل يف جمال 
�لدرو�س و�ملف��رد�ت و�ملو�قف و�الجتاهات 
و�لقيم ممزوجة بامل��رح و�للعب و�لتحفيز 

و�لت�صجيع.
وم��ن خمرج��ات �اللتح��اق بامل�ص��روع ف��وز 
�ملعلم كحيل ومدر�ص��ته مب�ص��ابقة يف كتابة 
ومتثيل �مل�ص��رحية �لق�صرية �صمن ع�صر�ت 
�ملد�ر���س �ملناف�ص��ة، حيث كانت �مل�ص��رحية 
معان��اة  ع��ن  وتتح��دث   Hopeبعن��و�ن

�ل�صعب �لفل�صطيني.
ويو��صل �ملعلم كحيل تنفيذ م�صروع �لتعلم 
ع��ن ُبع��د وب�ص��بب جناح��ه يف ه��ذ� �ملجال 
مت �ختي��اره كمن�ص��ق للم�ص��روع باملد�ر���س 
�حلكومي��ة ويف ه��ذ� �ل�ص��دد يق��وم بعق��د 

�مل�ص��اركة  للمد�ر���س  تدريبي��ة  دور�ت 
لتعريفهم بامل�صروع و�آليات �لتنفيذ.

�ملعل��م  ي�ص��تخدمها  �لت��ي  �الأ�ص��اليب  وم��ن 
كحي��ل يف �لتدري���س �أي�ص��ا حتوي��ل �أجز�ء 
ويف  رقمي��ة،  فيديوه��ات  �إىل  �ملنه��اج  م��ن 
هذ� �ل�ص��دد يق��وم بدمج �مللفات �ل�ص��وتية 
�لكت��اب  درو���س  يف  �ملدرج��ة  �ل�ص��ور  م��ع 
�ملدر�ص��ي لل�ص��ف �خلام���س لينت��ج عن ذلك 
فيدي��و رقمي تعليمي يوفر للطالب فر�ص��ة 

مل�صاهدة �لدر�س.
ويقوم �ملعلم �أ�ص��رف كحي��ل كذلك بتجميع 
�لفيديوه��ات ع��رب قن��اة يوتي��وب، وقب��ل 
يح�ص��ل  �لدر��ص��ية  بالوح��دة  �لب��دء 
�لطال��ب على ر�ب��ط للفيدي��و �جلديد يتم 
�إدر�ج��ه على ح�ص��اب �لفي�س بوك �خلا�س 
�لرو�ب��ط  ه��ذه  خ��ال  وم��ن  باملدر�ص��ة. 

�للف��ظ  �إىل  �ال�ص��تماع  �لطال��ب  ي�ص��تطيع 
�جلدي��دة  �لوح��دة  ملف��رد�ت  �ل�ص��حيح 
ويح�ص��ل عل��ى فر�ص��ة للرب��ط ب��ن �ص��كل 
�لكلم��ة وطريق��ة نطقه��ا، يل��ي ذلك �ص��ور 
�لدر���س �جلدي��د مقرونة بامللف �ل�ص��وتي 
لن���س �لق��ر�ءة �مل��درج حيث يوفر فر�ص��ة 
للطالب لا�ص��تماع لن�س �لق��ر�ءة و�لتدرب 

عليه م�صبقًا.
ومن �لط��رق �لتي ي�ص��تخدمها �ملعلم كحيل 
��صتثمار و�صائل �لتو��صل �الجتماعي حيث 
يح�ص��ل �لطالب على فر�صة للح�صول على 
م��و�د �إثر�ئي��ة عرب �ص��فحة �ملدر�ص��ة على 
�لفي���س ب��وك ت�ص��مل فيديوه��ات تعليمية 
فه��م  عل��ى  ت�ص��اعده  ومعلوم��ات  وم��و�د 
وتر�ص��يخ �ملعلومات �أين ومتى وكيف ي�ص��اء 
وبالطريقة �لتي ير�ها منا�ص��بة لقدر�ته، 

كم��ا ت�ص��مل ه��ذه �جلزئية �ج��ر�ء تقومي 
دوري �لك��رتوين ع��رب ��ص��تخد�م خا�ص��ية 
�لت��ي   Quizes �ل�ص��ريعة  �الختب��ار�ت 

.Google drive يوفرها
با�ص��تخد�م  كحي��ل  �ملعل��م  يق��وم  كم��ا 
 Interactive �لتفاعلي��ة  �لفيديوه��ات 
تفاعلية  فيديوهات  �أع��د  حيث   videos
�للغ��ة  منه��اج  م��ن  كاملت��ن  لوحدت��ن 
�الإجنليزي��ة لل�ص��ف �ل�ص��اد�س با�ص��تخد�م 
 )Articulate story line  ( برنام��ج 
كاأ�ص��ا�س يف بن��اء �لفيديوه��ات �لتفاعلية 
ك��م �عتم��د عل��ى جمموع��ة م��ن �لرب�م��ج 

�الأخرى.
ي�ص��ار �إىل �أن �ملعل��م كحي��ل يحم��ل درج��ة 
�ملاج�ص��تري يف مناهج وط��رق تدري�س �للغة 
�الجنليزية من �جلامعة �الإ�صامية بغزة.

بالتعاون مع متطوعين أجانب

المعلم" كحيل" ُيدّرس اإلنجليزية من خالل "الدراما والحوار الشيق"

غزة - �لر�أي
 �أعلن �ملكت��ب �الإعامي �حلكومي 
لتعزي��ز  �لوطني��ة  �للجن��ة  �أن 
�أم���س  �ل�ص��لوك �لقيم��ي �ص��رعت 
ملعاجل��ة  �لعملي��ة  باإجر�ء�ته��ا 

م�صكلة �لت�صول يف قطاع غزة.
رئي���س  مع��روف  �ص��امة  و�أك��د 
�ملكت��ب �أن �الجر�ء�ت �لتي بد�أت 
به��ا جه��ات �الخت�ص��ا�س ممثل��ة 
�الجتماعي��ة  �لتنمي��ة  وز�رة  يف 
�الأم��ان  وبي��ت  مديرياته��ا  ع��رب 
و�ل�ص��رطة  �لربي��ع  وموؤ�ص�ص��ة 

�صل�ص��لة  بع��د  ج��اءت  و�لنياب��ة 
خطو�ت جرى �لعمل عليها خال 
�ل�ص��هور �خلم�صة �ملا�صية، لتهيئة 
�ملجتم��ع و�ص��رح �أبع��اد وخماط��ر 
م�ص��كلة �لت�ص��ول، وح�ص��د �لدعم 
�ل��ازم على �مل�ص��توى �الجتماعي 

و�لثقايف و�الإعامي.
وق��ال مع��روف: �إن �أه��م م��ا مييز 
جه��ود �للجنة يف ه��ذ� �الإطار هو 
�أنها تاأتي وفق روؤية �صاملة ر�عت 
�لت�ص��ول  م�ص��كلة  جو�ن��ب  كاف��ة 
يف �أبعاده��ا �ملجتمعي��ة و�الأمنية 

و�لنف�ص��ية،  و�القت�ص��ادية 
مو�ص��حا �أن �للجنة عقدت خال 
�لفرتة �ملا�صية ع�صر�ت �للقاء�ت 
�ملفتوحة م��ع �لعائ��ات و�لنخب 
لرتتي��ب  �الخت�ص��ا�س  وجه��ات 

�مل�صوؤوليات.
�لتنمي��ة  مديري��ة  �أن  وذك��ر 
�الجتماعية بغ��زة وبالتعاون مع 
�الأجه��زة �ملعنية �ص��رعت بتنفيذ 
مر�ح��ل  م��ن  �الأوىل  �ملرحل��ة 
�جلمع �مليد�ين حلاالت �لت�ص��ول، 
�مليد�ني��ة  �لف��رق  قام��ت  حي��ث 

م��ع ١٤ حال��ة ت�ص��ول  بالتعام��ل 
منها ٢ رجال كبار �صن و ٢ �صيد�ت 
كبار �ص��ن و ٨ �أطفال، مبينا �أن من 
بن �حلاالت حالة مري�س نف�ص��ي 
�ل�ص��حة  مل�صت�ص��فى  حتويل��ة  مت 
�لنف�ص��ية، فيما مت توقيف حالة 
يزي��د عمرها عن 80 عاما ميتهن 
�لت�ص��ول ويرف���س �المتناع حلن 

�لتو��صل مع عائلته.
حتوي��ل  مت  مع��روف:  و�أ�ص��اف 
حالتي �لت�ص��ول من �لن�ص��اء لبيت 
�الأمان للن�صاء �ملعنفات و�لتو��صل 

مع عائاته��ن لت�ص��ليمهن للعائلة 
�ملطلوب��ة،  �لتعه��د�ت  �أخ��ذ  بع��د 
�لت�ص��ول  ح��االت  �أن  �إىل  و�أ�ص��ار 
من �الأطفال مت ��ص��تدعاء �الأهل 
ل��دى �لنياب��ة لتوقي��ع �لتعهد�ت 
مع حتويلهم �إىل موؤ�ص�ص��ة �لربيع 

لبدء عاج نف�صي و�صلوكي لهم.
وطالب و�ص��ائل �الإع��ام و�لنخب 
�للجن��ة  عم��ل  بدع��م  �ملختلف��ة 
�لوطنية لتعزيز �ل�صلوك �لقيمي 
م�ص��كلة  معاجل��ة  يف  وجهوده��ا 

�لت�صول.

اإلعالم الحكومي: إجراءات عملية لمعالجة مشكلة التسول
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�لر�أي _ �آالء �لنمر
يب��دو �أن مهم��ة مهاتف��ة طبي��ب 
�مل�صتع�ص��ية،  �مله��ام  م��ن  ج��ّر�ح 
متامًا كعملية جر�حية معقدة ال 
ت�ص��لح �ص��وى على يديه يف غرفة 
يف  معل��ق  �ص��وء  م��ن  �إال  معتم��ة 
�صقف �لغرفة ي�صقط دون و�صيط 
عل��ى بقع��ة مفتوح��ة من ج�ص��د 
�ملري���س، و�الأ�ص��و�ت خافت��ة �إال 
من �ص��وت جهاز �لقلب �لذي يعلن 

�النت�صار حلياة �ملري�س.
�لت��ي  �لعملي��ات  غرف��ة  د�خ��ل 
�أق�ص��ى  يف  وجوده��ا  ينح�ص��ر 
�لطاب��ق  م��ن  �الأي�ص��ر  �جلن��اح 
�لثال��ث يف مبنى �جلر�حة د�خل 
�أروق��ة جمم��ع �ل�ص��فاء �لطب��ي، 
بخط��و�ت  عتباته��ا  حتتف��ظ 
�الأطب��اء بعد فر���س جناحاتهم 
�ملناف�ص��ة الأيدي �أطب��اء يعملون 
عل��ى  دولي��ة  م�ص��ايف  �أكن��اف  يف 

م�صتوى �لعامل.
بع��د  �لده�ص��ة  �ص��وى  �ص��يء  ال 
مئ��ة  علي��ه  م��ر  ثقي��ل،  �نتظ��ار 

دقيقة بعد �لثمانن ليتم �صاعات 
ث��اث بانتظار كلمة تطفئ نري�ن 
عل��ى  ترت�ص��م  ووج��ه  م�ص��تعلة، 
جن��اح  بتم��ام  ب�ص��رى  ماحم��ه 
دماغ��ي  ورم  ��صتئ�ص��ال  عملي��ة 
يق�صد حياة مري�صة خم�صينية.

تكمن �لده�ص��ة يف جناح �لطبيب 
ن�ص��ال �أب��و هدرو�س �خت�صا�ص��ي 
و�الأور�م،  �الأع�ص��اب  جر�ح��ة 
با�صتئ�ص��ال �لورم �لدماغي �لذي 
ه��دد حي��اة �مل��ر�أة �خلم�ص��ينية، 
و�إنه��اء مر�ص��ها باالإ�ص��ر�ف على 
عل��ى  �مل�صت�ص��فى  م��ن  خروجه��ا 
م��ن  وه��ي  ع��ودة،  �أقد�مه��ا دون 
�الأمر����س �لنادرة و�لتي ي�ص��عى 
�أ�صحابها للح�صول على حتويات 

مر�صية �إىل �خلارج.

إنجازات
غ��زة  يف  �لطبي��ة  �لطو�ق��م 
�ملر�ح��ل،  �أ�ص��عب  جت��اوزت 
�مل�ص��اكل  م��ن  ع��دة  وعا�ص��رت 

�ملعق��دة  و�لعملي��ات  �مل�صتع�ص��ية 
و�لن��ادرة جد� على نطاق �لعامل، 
�إال �أنهم كاالأعمدة �لر��ص��خة يف 
بني��ان قائ��م باأ�ص��وله، ال حي��اة 
�آمن��ة للمر�ص��ى دون وجودهم يف 

�أروقة �مل�صايف.
يف �لفرتة �لقليلة �ملا�ص��ية �ص��مع 
�أطلقه��ا  �لت��ي  �لكلم��ات  �ص��دى 
و�لتولي��د  �لن�ص��اء  ��صت�ص��اري 
مب�صت�ص��فى  �الأور�م  وجر�ح��ة 
ليفربول باململكة �ملتحدة �أحمد 
لطف��ي، ح��ن �أ�ص��اد بعم��ل ق�ص��م 
�لوالدة وكفاءته �لعالية ومهارة 
طو�قمها �لتي تفوق �ملتوقع، غري 
�أن��ه يف�ص��ل �أن تاأت��ي �بنت��ه �إىل 
غ��زة لتل��د عل��ى �أي��دي �الأطباء 

�ملهرة.
وتفاجئ لطفي مب�صتوى �لكفاءة 
�لعالي��ة و�لتدري��ب �لذي يحظى 
به �أطباء �لوالدة مبجمع �ل�صفاء 
�أعل��ى  ت�ص��اهي  و�لت��ي  �لطب��ي 
�مل�ص��تويات عل��ى م�ص��توى �لع��امل 
م�ص��توى  ع��ن  باملطل��ق  تق��ل  وال 

�الأطباء مب�صت�صفى ليفربول.
وق��ال لطف��ي �أن م��ا ميي��ز �أطباء 
جممع �ل�صفاء �لطبي عن غريهم 
م��ن �الأطب��اء يف �لع��امل قدرتهم 
�لفائق��ة عل��ى �لعط��اء وبذله��م 
جمهود ال ي�ص��تطيع �أحد بالعامل 
 20 �أج��رى  حي��ث  ب��ه،  �لقي��ام 
عملية جر�حية معقدة ونوعية، 
�الأور�م  الإز�ل��ة  �ص��ملت عملي��ات 
د�خ��ل �لرح��م و�إز�ل��ة �خلاي��ا 
�للمفاوي��ة، �إىل جان��ب عملي��ات 
متعلق��ة بحاالت �ص��قوط �لرحم 

و�أخرى با�صتخد�م �ملنظار.

بأيدي محلية
�لكل��ى  ويف نقل��ة كب��رية ملر�ص��ى 
حتمله��م من �مل��وت �لبط��يء �إىل 
�حلياة �مل�ص��تقرة، حمل �الأطباء 
يف غ��زة ب�ص��رى �إمكاني��ة زر�ع��ة 
�لكل��ى للمر�ص��ى بدال من غ�ص��لها 
كح��ل بدي��ل، يغن��ي �ملري���س عن 
�صل�ص��لة �الآالم �ملمتدة �لتي تبد�أ 

مب��وت  وتنته��ي  �الأجه��زة  عل��ى 
حمقق.

�ص��يكون  �لعاج��ل  �لقري��ب  "يف 
متك��ن  موؤك��دة  فر���س  هن��اك 
زر�ع��ة  م��ن  �أنف�ص��هم  �الأطب��اء 
�لكل��ى للمر�ص��ى دون �ال�ص��تعانة 
بوفود خارجية، لتك��ن �لعمليات 
باأي��دي غز�وي��ة"، هذ� ما �ص��رح 
به �لطبي��ب وليد م�ص��عود رئي�س 

وفد �الأطباء �لقادم �إىل غزة.
للمر�ص��ى  �لكل��ى  زر�ع��ة  فر���س 
به��ا ما هو حتٍد جن��ح �الأطباء يف 
قط��اع غ��زة بتج��اوزه رغم��ًا عن 
�ملحا�ص��رة  �جلغر�فية  �مل�ص��احة 
بكل ما �أوتي �لعامل �خلارجي من 
قوة، وما هو �إال �نت�ص��ار ي�ص��جله 
�لت��ي  �لظ��روف  عل��ى  �الأطب��اء 
منع��ت �آالف �ملر�ص��ى من �خلروج 
من غ��زة خلو�ص��هم جتربة �ملوت 

�ألف مرة على بو�بة �ملعرب.

في غزة نماذج مبهرة ألطباء مهرة على مستوى العالم
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غزة-�لر�أي-فل�صطن عبد �لكرمي
منه��م  و�ُص��لبت  �ل�ص��جون  د�خ��ل  غَيب��و� 
حريتهم.. وجترعو� كافة �أ�ص��كال �حلرمان 
تذوق��و�  و�جل�ص��دي،  �لنف�ص��ي  و�لتعذي��ب 
م��ر�رة �لغي��اب وفق��د�ن �أبنائه��م وذويه��م، 
ق�ص��بان  خل��ف  �ص��بابهم  بزه��رة  و�أفن��و� 
�الحت��ال، وبع��د �الف��ر�ج عنه��م، تلقفتهم 
وز�رة �صئون �الأ�صرى و�ملحررين فكانت �ملاذ 
له��م يف تخطي �لعقب��ات �لتي ق��د تو�جههم 
عقب �خل��روج من �الأ�ص��ر، وحماولة دجمهم 
�إعال��ة  عل��ى  قادري��ن  ليكون��و�  �ملجتم��ع  يف 

�أنف�صهم وعائاتهم.
�الأ�صرى �ملحررون.. منهم من خرج من �الأ�صر 
دون ح�ص��وله على عمل �أو مهن��ة حرفية �أو 
موؤه��ات علمي��ة متكن��ه من مو�جهة ق�ص��وة 
�لظ��روف.. ومنه��م م��ن مل ينج��ح يف توف��ري 
م�ص��كن �آم��ن الأ�ص��رته، في�ص��اب باالإحب��اط 

عقب �صنو�ت من �لت�صحية. 

برنامج خاص لتأهيل 
المحررين

�الأ�ص��رى  �ص��ئون  وز�رة  يف  �الع��ام  مدي��ر 
و�ملحرري��ن بغ��زة ��ص��ام عبده، �أك��د �أنه من 
�ص��من �لرب�م��ج �الأ�صا�ص��ية لل��وز�رة رعاي��ة 
�ص��نو�ت  ق�ص��و�  �لذي��ن  �ملحرري��ن  �الأ�ص��رى 
بزه��رة  و�ص��حو�  �ل�ص��جون  د�خ��ل  طويل��ة 
�ص��بابهم من �أجل �لوطن، ومنحهم جزء� من 

حقهم.
�إن  ل�"�ل��ر�أي":  حدي��ث  يف  عب��ده  وق��ال 
رعاي��ة �ملحرري��ن من �ص��ميم عمل �ل��وز�رة، 
حيث تب��ذل جهودها لتقدمي ي��د �لعون لهم 
وم�ص��اعدتهم على �الندم��اج يف �ملجتمع بعد 
�ص��نو�ت طويلة من �الأ�صر، �إىل جانب تقدمي 
�خلدم��ات �ملختلف��ة له��م وتذلي��ل �لعقب��ات 
�أمامه��م، وم�ص��اندتهم يف مو�جهة �لتحديات 
". ويوجد لدى وز�رة �الأ�صرى برنامج كامل 
وخا���س لتاأهي��ل �ملحرري��ن، ي�ص��مل تاأهيلهم 
م��ن ناحي��ة تعليمية و�ص��حية و�قت�ص��ادية 
و�جتماعي��ة وتدريبية، و�أي�ص��ا م��ن ناحية 

توفري �مل�صكن �الآمن لهم. 
�ملحرري��ن  لاأ�ص��رى  �لتعليم��ي  �لتاأهي��ل 
و�حلدي��ث لعب��ده، ي�ص��مل �إقام��ة �ل��دور�ت 
�لتثقيفي��ة و�ملهني��ة و�لتدريبي��ة، يف ح��ن 
ي�ص��مل �لتاأهي��ل �القت�ص��ادي توف��ري رو�تب 
لاأ�ص��رى �ملحرري��ن خا�ص��ة �لذي��ن قطع��ت 
رو�تبه��م من قبل �ل�ص��لطة �لفل�ص��طينية يف 
ر�م �هلل، حي��ث يت��م دفع �لرو�ت��ب بالتعاون 

مع وز�رة �ملالية بغزة.

رواتب لـ800 محرر
ووفق ما ذك��ره عبده فاإن وز�رته عملت على 
�ص��رف رو�تب الأ�ص��رى حمررين من��ذ خم�س 
�صهور ما�صية، حيث ح�صل 800 �أ�صري حمرر 
على رو�تب، موؤكد� �أن ��ص��تام �الأ�صري �ملحرر 

لر�تب��ه وف��ق �ص��نو�ت �ل�ص��جن �لتي ق�ص��اها 
بعيد� عن عائلته.

وب��ن عب��ده �أن �الأ�ص��رى �ملحرري��ن �لذي��ن 
ق�ص��و� �أقل من خم�س �ص��نو�ت د�خل �صجون 
�الحت��ال، يت��م تق��دمي �أور�قهم �لر�ص��مية 
لل��وز�رة وم��ن ث��م يت��م و�ص��عهم حت��ت بن��د 
�لبطال��ة �ملوؤقت��ة، يف حماولة مل�ص��اعدته يف 

مو�جهة ظروف �حلياة �ل�صعبة.

مشروع القرض الحسن
�ص��ئون  وز�رة  عمل��ت  �جلان��ب،  نف���س  ويف 
�إح��دى  م��ع  بالتع��اون  و�ملحرري��ن  �الأ�ص��رى 
�جلمعي��ات عل��ى م�ص��روع �لقر���س �حل�ص��ن، 
حي��ث ��ص��تفاد من��ه ما يق��ارب من 30 �أ�ص��ري 
حمرر، مت قبولهم �ص��من �ل�صروط �ملطلوبة، 
ومن��ح كل و�ح��د منه��م مبل��غ م��ن -3000

دوالر.  5000
وح��ول كيفي��ة �لت�ص��جيل، �أ�ص��اف عب��ده:" 
مت حتدي��د �ل�ص��روط �ملطلوب��ة وم��ن ثم مت 
�الإعان يف من�ص��ور ر�ص��مي عل��ى موقع وز�رة 
�ص��ئون �الأ�ص��رى، حي��ث ق��ام بالت�ص��جيل م��ا 
يقارب من 130 �أ�صري حمرر، فيما مت �ختيار 

�مل�صتوفاة". �ل�صروط  ح�صب  فقط   30

تأهيل صحي ومهني
�ملحرري��ن  �الأ�ص��رى  بتاأهي��ل  يتعل��ق  وفيم��ا 
�ص��حيا، �أو�ص��ح عبده �أن �ل��وز�رة تعمل على 

�ملح��رر،  لاأ�ص��ري  �لع��اج  تكالي��ف  تغطي��ة 
�إىل جان��ب ك�ص��ف كامل من ناحية �ص��حية، 
وخا�ص��ة �إذ� كان يحت��اج لعملي��ة جر�حي��ة 
�ص��رورية و�لتن�ص��يق مع وز�رة �ل�صحة بهذ� 

�ل�صاأن، �إىل جانب �الإ�صر�ف �لطبي.
�ملهن��ي  �لتدريب��ي  �لتاأهي��ل  جان��ب  ويف 
للمحرري��ن، تعمل وز�رة �الأ�ص��رى و�ملحررين 
بالتعاون مع وز�رة �لعمل لعقد دور�ت مهنية 
مث��ل �لنج��ارة و�حلد�دة و�الأملني��وم وغريها 
م��ن �ل��دور�ت، بحيث ي�ص��تفيد منها �الأ�ص��ري، 
ومتنح��ه خربة وت�ص��اعد يف دجمه باملجتمع 

ب�صكل �أكرب.

توفير مسكن آمن
�ملحرر  �الأ�ص��ري  تاأهيل  �لوز�رة على  "وتعمل 
م��ن ناحي��ة توف��ري �مل�ص��كن �الآم��ن، حيث مت 
م��ن  وه��و   ،1 رق��م  �ل�ص��احلي  ب��رج  �إن�ص��اء 
�ص��من �مل�ص��اريع �لتي �أ�ص��رفت عليها �لوز�رة، 
حيث مت ت�ص��ليم 28 �ص��قة الأ�ص��رى حمررين 
�أم�ص��و� �أكر من ع�صر �ص��نو�ت د�خل �صجون 
�الحتال، ومل ي�ص��تفيدو� م��ن �أي مكرمة �أو 

�أي وظيفة �أو م�صاعد�ت"، قال عبده.
لاأ�ص��رى  �ل�ص��كنية  �ل�ص��قق  ت�ص��ليم  ويت��م 
�ملحرري��ن و�ختياره��م وف��ق نظ��ام �لقرعة، 
�إىل جان��ب �ص��عي �ل��وز�رة �حلثي��ث مل�ص��اركة 
�ملنا�ص��بات  كاف��ة  يف  �ملحرري��ن  ه��وؤالء 

و�الأفر�ح.  

تأهيل األسرى المحررين..خطوة أولى على طريق األمان
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هونن قرية فل�صطينية حمتلة تبعد 28 كيلومرت �صمال مدينة 
�صفد. من حدودها بلدة �ملنارة �لتي كانت ملك الآل �الأ�صعد و�آل 
�الأم��ن وبع���س �أهايل مي�س �جلب��ل وهي بلدة �ص��غرية تقع على 
تل��ة مقابلة لبلدة حوال وتت�ص��ل بالبلد �ملذك��ورة من خال تلة 

�لعباد. 
كم��ا وج��د به��ا �آب��ار وثغ��ور يف �جلبال مما ي��دل على �نه��ا كانت 

م�صكونة.
�ص��مااًل  حدوده��ا  مرغلي��وت،  مو�ص��اف  م�ص��تعمرة  �الآن  وه��ي 
م�صكاف عام وعدي�ص��ة وجنوبًا مي�س �جلبل و�لبويزية، و�صرقًا 
�خلال�ص��ة، وغرب��ًا �الأر��ص��ي �للبناني��ة، وم�ص��احتها 14،300 
دومن.  �أن�ص��ئت هون��ن يف �لط��رف �جلنوب��ي �ل�ص��رقي م��ن جبل 
عام��ل عل��ى �رتف��اع 660 م عن �ص��طح �لبحر، على ت��ل ميتد من 
�ل�ص��مال �لغربي �إىل �جلنوب �ل�صرقي، وترتفع �جلبال يف غرب 
�لقرية لت�ص��ل �إىل �أق�ص��ى �رتفاع لها يف قمة �ل�ص��يخ عباد �لتي 
يبلغ �رتفاعها 902 م عن �صطح �لبحر، وتقع على بعد 1،5 كلم 

جنوب �صرق �لقرية. 
وجت��د �إىل جانب هونن عدد� من �ملو�قع �الأثرية، منها تل عن 

�ل�صابور، وفيه عدد من �ملد�فن �لرومانية، وتل �ملربوم �أو خربة 
�صقور �ملليء بالفخاريات “�أ�صا�صات” عائد جلدر�ن قدمية.

يف ني�ص��ان 1948 �ص��قطت باأيدي �لع�ص��ابات �ل�صهيونية، وطرد 
�أبناوؤها نحو لبنان.

�أن�ص��اأ �الإحت��ال �ال�ص��ر�ئيلي على �أر��ص��ي �لقرية ع��ام 1951 
م�صتعمرة مو�صاف مرغيلوت، ومل تزل مدر�صة هونن �البتد�ئية 
وقلعته��ا �ل�ص��ليبية ماثلتن للعيان حتى �لي��وم، و�لقلعة هي من 

�ملو�قع �الأثرية �لتي يق�صدها �ل�صياح و�لز�ئرون.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية هونين المهجرة 
قضاء صفد

غزة-�لر�أي-�صامي جاد �هلل
ينف��ذ �ملعل��م حم��ودة �أبو م�ص��طفى من 
مدر�ص��ة خالد �حل�ص��ن �لثانوية للبنن 
مبديري��ة خانيون���س مب��ادرة “�لتعلم 
عروبت��ي(  رم��ز  )قر�ءت��ي  بالن�ص��يد 

لطلبة �ل�صف �لثاين ع�صر.
قي��ام  عل��ى  �ملب��ادرة  فك��رة  وتق��وم 
�ملعل��م بتحوي��ل �لن�ص��و�س و�لق�ص��ائد 
�للغ��ة  منه��اج  يف  �ملدر�ص��ي  �لكت��اب  يف 
يف  وت�ص��ويرها  ن�ص��يد  �إىل  �لعربي��ة 

�أماك��ن جميل��ة يف حمافظات غ��زة، �أو 
ت�ص��جيليها بال�ص��وت، ث��م يق��وم بعمل 
مونت��اج له��ا وو�ص��عها ع��رب قناته عرب 
�ليوتي��وب وعر�ص��ها د�خ��ل �حل�ص���س 

�ل�صفية.
ويتمي��ز �ملعلم �أب��و م�ص��طفى بقدر�ته 
يف  وموهبت��ه  و�ل�ص��وتية  �للغوي��ة 
�لن�ص��يد و�اللق��اء مم��ا يجعل��ه ين�ص��د 

�لق�صائد باأ�صلوب جميل وجذ�ب.
وت�صنف �ملبادرة تربويًا �صمن �أ�صاليب 

عل��ى  تعتم��د  فه��ي  �حلديث��ة  �لتعل��م 
�لتعلم بالن�ص��يد وتقوية مهارة �اللقاء 
للمتعل��م  كامل��ة  فر�ص��ة  يعط��ي  مم��ا 
لاإن�ص��ات و�ال�ص��تماع �جلي��د و�ملوؤث��ر 
و�لفه��م و�حلف��ظ، في�ص��تخدم �لطالب 
حو��ص��ه كال�صمع و�لب�ص��ر و�الح�صا�س 
وتخي��ل �مل�ص��هد ويتفاع��ل وجد�نيًا مع 

�لن�صو�س.
 حقق��ت �ملب��ادرة �لنج��اح م��ن خ��ال 
ن�ص��اط �لطلبة وتفاعلهم مع �لق�صائد 

م��ن  �الآالف  ت�ص��جيل  �إىل  �إ�ص��افة 
للفيديوه��ات ع��رب موق��ع  �مل�ص��اهد�ت 
رو�ف��د �أو قن��اة �ملعل��م ع��رب �ليوتيوب، 
ومتابعته��ا م��ن قبل �لطلب��ة و�جلمهور 
يف خمتل��ف �ملد�ر�س يف حمافظات غزة 

و�ل�صفة �لفل�صطينية.
وهدف��ت �ملب��ادرة للمعلم �أبو م�ص��طفى 
للطلب��ة  �لتح�ص��يلي  �مل�ص��توى  لرف��ع 
وتعزي��ز  وت�ص��هيلها،  �مل��ادة  وتطوي��ع 
�لف�ص��حى  �لعربي��ة  �للغ��ة  مه��ار�ت 

وتعزي��ز  �ل�ص��عر،  �إلق��اء  ومه��ار�ت 
�ملهار�ت �حلياتية و�لك�صف عن مو�هب 
�لطلب��ة، و�خلروج من ج��و �لروتن يف 
�حل�ص���س، ودع��م �ملنه��اج �لفل�ص��طيني 
�لعلم��ي  �لتط��ور  ومو�كب��ة  �جلدي��د 
و�لتكنولوجي، ورب��ط �ملنهاج باملجتمع 

�ملحلي و�لبيئة �لفل�صطينية.
بتنفي��ذ  م�ص��طفى  �أب��و  �ملعل��م  ويق��وم 
ق�ص��ائد �أخ��رى لف�ص��ول غ��ري �لث��اين 
ع�صر مثل ق�صائد لل�صف �لعا�صر �أي�صًا.

المعلم حمودة أبو مصطفى ينفذ مبادرة “التعلم بالنشيد”
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خانيون�س- �لر�أي- �صامي جاد �هلل 
م��ن  �لز�مل��ي  �إبر�هي��م  �ملعل��م  يوظ��ف 
للبن��ن  �الأ�صا�ص��ية  عب�ص��ان  مدر�ص��ة 
مبديري��ة �ص��رق خانيون���س “�لدر�ما يف 

منهاج �ل�صف �الأول �الأ�صا�صي”.
وتق��وم �ملبادرة عل��ى م�ص��رحة �لدرو�س 
وم�ص��وق  حمب��ب  �ص��كل  يف  و�إخر�جه��ا 
يج��ذب �لطاب ويثري �لد�فعية وتقدمي 
�خل��رب�ت �لتعليمية على �ص��كل جرعات 

فنية متميزة.
�ملحت��وى  حتلي��ل  عل��ى  �ملعل��م  ويعم��ل 
�لدر��ص��ي للمباح��ث �الأ�صا�ص��ية لل�ص��ف 
�لقابل��ة  �لدرو���س  وحتدي��د  �الأول 
للم�ص��رحة، وو�ص��ع �ص��يناريو وتنفيذها 
ب�ص��كل جماع��ي ومب�ص��اركة وتفاعل من 

�لطلبة.
 وتكم��ن �أهمية �ملب��ادرة من �أنه��ا تو�كب 
�لروؤي��ة �حلديث��ة للمنهاج �لفل�ص��طيني 

�لقائم��ة عل��ى فك��رة �لتكامل ب��ن �ملعلم 
و�لطالب و�عتب��ار �أن �لطالب حمور مهم 

للعملية �لتعليمية.
�لتكنولوجي��ا  بتوظي��ف  �ملعل��م  ويق��وم 
يف �ملب��ادرة م��ن خ��ال ن�ص��ر فيديوه��ات 
�مل�ص��رحيات �لتمثيلي��ة م��ن خ��ال قناة 
مو�ق��ع  وتوظي��ف  خا�ص��ة،  يوتي��وب 
�لتو��ص��ل �الجتماعي، ون�صر �مل�صرحيات 

من خال �صفحة �ملدر�صة.

�خل��رب�ت  لتو�ص��يل  �ملب��ادرة  وته��دف 
�لتعليمية للطالب ب�ص��كل م�ص��وق و�صل�س 
ثق��ة  وتعزي��ز  ��ص��تد�متها  �إىل  و�ص��واًل 
�لعم��ل  وتنمي��ة  باأنف�ص��هم  �لط��اب 
مو�هبه��م  و�كت�ص��اف  بينه��م  �لتع��اوين 

وتنميتها.
�الآث��ار  م��ن  �لعدي��د  للمب��ادرة  وكان 
ملحوظ��ة  زي��ادة  منه��ا:  �الإيجابي��ة 
د�فعيته��م  وزي��ادة  �لط��اب  تفاع��ل  يف 

ع��ن  �لتعب��ري  عل��ى  قدر�ته��م  وتطوي��ر 
�ملو�ه��ب  و�كت�ص��اف  بحري��ة  �أنف�ص��هم 
�لتمثي��ل وحت�ص��ن  �لطابي��ة يف جم��ال 
و��صح على حت�ص��يل �لطاب يف �ملباحث 

�ملختلفة.
ي�ص��ار �إىل �أن �ملعلم �لز�ملي حا�ص��ل على 
جائ��زة �ملعلم �ملتميز عن مديرية �ص��رق 
كتاب��ة  جم��ال  يف  ويعم��ل  خانيون���س، 

ق�ص�س �الأطفال.

مبادرون مبدعون.. 

المعلم" الزاملي" يوظف الدراما في منهاج الصف األول األساسي

غزة-�لر�أي
مكافحة �ملخدر�ت هي م�صوؤولية �جتماعية، 
�الأم��ر �لذي يتطلب تعاون��ًا من كافة �لفئات 
و�ل�ص��ر�ئح مع جهات �الخت�ص��ا�س؛ من �أجل 

حماية �ملجتمع من هذه �الآفة �ملُهلكة.
ويف هذ� �ل�صدد، �أكد د. مازن �ل�صقا �ملتحدث 
با�ص��م �ملب��ادرة �لوطنية للتوعي��ة مبخاطر 
�ملخ��در�ت �أن "�لهدف من �ملبادرة هو تثقيف 
مبخاط��ر  كب��رية  لدرج��ة  �ملحل��ي  �ملجتم��ع 
�آف��ة �ملخ��در�ت حتى ال يقع فخًا �ص��هًا لهذه 

�مل�صكلة".
وقال �ل�صقا يف حو�ر مع "موقع �لد�خلية": 
"ه��ذه �ملب��ادرة تاأت��ي نظ��رً� مل��ا متثل��ه �آفة 
�ملخ��در�ت من خطر كبري على �أبناء �ص��عبنا، 
وملا لها من �آثار ُمدمرة على �لن�صيج �ملجتمعي 
�لد�خل��ي، وكونه��ا ُته��دد م�ص��تقبل �ص��بابنا، 
وت�ص��ر مبتانة جبهتن��ا �لد�خلية، ومقومات 

�صمود �صعبنا".

نشر الوعي
و�أك��د �ل�ص��قا على �ص��رورة توحي��د �جلهود 
�حلكومي��ة  �جله��ات  قب��ل  م��ن  �ملبذول��ة 
و�جلمعيات �الأهلية، و�لفئات �ل�صبابية، من 
خال هذه �ملبادرة �ملجتمعية، على قاعدة: 
"�لوقاي��ة خرٌي من �لعاج"؛ لتوعية �جليل 

باملخاط��ر �ملحدق��ة ب��ه م��ن ج��ر�ء تروي��ج 
�ملخدر�ت وتعاطيها".

للمب��ادرة  �الأ�ص��مى  �له��دف  �أن  �إىل  و�أ�ص��ار 
�لوطني��ة للتوعي��ة مبخاط��ر �ملخ��در�ت هو 
ن�ص��ر �لوع��ي عن��د جمي��ع �لفئ��ات �لعمرية 
�حلمل��ة  �ص��عار  كان  ل��ذ�  غ��زة،  قط��اع  يف 
ف�ص��ول  �إنه��اء  به��دف  "ماجتربها���س" 

�الأ�صخا�س حول جتربة تعاطي �ملخدر�ت.
وتاب��ع: "ثبت �أن ن�ص��بة %90 من �النزالق 
يف وحل �ملخدر�ت �ص��ببه ف�ص��ول �الأ�صخا�س 
لتجرب��ة هذه �الآف��ة"، الفت��ًا �إىل �أن جزًء� 
رئي�صًا من �لتوعية هو "�أن من ي�صف �لدو�ء 

هو �لطبيب، ولي�س مروج �ملخدر�ت".
ونوه �ل�ص��قا �إىل �أن �ملخدر�ت �الأكر �صيوعًا 
يف غ��زة ه��ي "�الأقر��س و�حلب��وب �ملخدرة 
من عقار �لرت�مادول، �لروتانا، و�ل�ص��عادة.. 

وغريها.

أنشطة وبرامج
�ملن��وي  و�لرب�م��ج  �الأن�ص��طة  وبخ�ص��و�س 
تنفيذها خال فرتة �ملبادرة، ذكر �ل�ص��قا �أن 
�الأن�صطة ت�ص��مل زيارة �ملد�ر�س و�جلامعات، 
�ل�ص��احات  يف  خمتلف��ة  �أن�ص��طة  وتنفي��ذ 
و�مليادين �لعامة و�ل�ص��و�رع، وتنفيذ �أن�صطة 

ثقافية، وم�صرحيات هادفة.

و�أ�ص��ار �إىل �أن �ملب��ادرة �ملجتمعي��ة للتوعية 
مبخاطر �ملخدر�ت "حياة"، �أطلقت �الأ�صبوع 
�ملا�ص��ي، برناجمه��ا �لتوعوي و�لذي ي�ص��مل 
�أك��ر م��ن 200 �أل��ف م��ن طلب��ة �لثانوي��ة 
�لعام��ة و�جلامع��ات يف غ��زة، وي�ص��تمر على 

مد�ر عدة �أ�صهر.
و�أك��د على �أهمية توعية �الأ�ص��رة و�ملجتمع 
ع��ن  يتبع��د  حت��ى  �ملتعاط��ي  م��ع  للتعام��ل 
�أ�ص��دقاء �ل�ص��وء، م�ص��يفًا "�لتوعية بجميع 
�أ�ص��كالها وبر�جمها ح��ول خماطر �ملخدر�ت 

يجب �أال تتوقف".
و��ص��تعر�س �ل�ص��قا عددً� من تلك �الأن�ص��طة 
فعالي��ات �جتماعي��ة،  وت�ص��مل  �لتوعوي��ة، 
متنوع��ة،  وفني��ة  وريا�ص��ية،  وثقافي��ة، 
توعوي��ة  حما�ص��ر�ت  لعق��د  باالإ�ص��افة 
ت�ص��تهدف طلبة �ملرحل��ة �لثانوية يف جميع 
حمافظات �لقطاع، كما ت�ص��مل تلك �لرب�مج 
جميع �لنزالء يف مر�كز �الإ�صاح و�لتاأهيل، 

و�ملوقوفن يف نظار�ت �ل�صرطة.
كم��ا ت�ص��تمل �لرب�م��ج �لتوعوي��ة للمب��ادرة 
عل��ى زي��ارة �لن��و�دي، ودو�وي��ن �لعائ��ات، 
و�ملوؤ�ص�ص��ات �الأهلية، و�جلامع��ات، و�لكليات 

�لفل�صطينية.
وح��ول �ل��دور �الإعامي للمب��ادرة �لوطنية 
للتوعي��ة مبخاط��ر �ملخ��در�ت، �أك��د �ل�ص��قا 

�أن لاإع��ام دور مه��م بهدف �لو�ص��ول الأكرب 
قدر ممكن من �جلمهور، الفتًا �إىل �أنه �ص��يتم 
تنفيذ موجة �إذ�عية مفتوحة مع �الإذ�عات 

�ملحلية حول �ملبادرة.
و��ص��تدرك قائ��ًا: "كم��ا مت �الإع��ان ع��ن 
خ��ط �ص��اخن ي�ص��مل ع��دة �أرق��ام للتو��ص��ل 
�ملعامل��ة  و�ص��تكون  �ص��اعة   24 م��د�ر  عل��ى 
ه��ذه  م��ن  للخ��روج  و�ص��ري  مهن��ي  ب�ص��كل 
رق��م  تت�ص��من  للمجتم��ع"،  �ملدم��رة  �الآف��ة 
وطني��ة  ورق��م   ،0598888110 ج��و�ل 

.  0567777880

بشكل شمولي
وفيم��ا يتعلق باجلهات �مل�ص��اركة يف �ملبادرة، 
جه��ات  ت�ص��م  �ملب��ادرة  �أن  �ل�ص��قا  �أو�ص��ح 
وز�رة  ت�ص��مل  حكومي��ة  وغ��ري  حكومي��ة 
�لد�خلية و�الأمن �لوطن��ي، ووز�رة �لرتبية 
و�لتعلي��م، ووز�رة �ل�ص��حة، وجمعية �لود�د 
جلمعي��ات  باالإ�ص��افة  �ملجتمع��ي،  للتاأهي��ل 

وموؤ�ص�صات �أهلية �أخرى.
وو�صف �ل�ص��قا �الأ�ص��رة �لتي فيها ُمتعاٍط �أو 
مدم��ن على �ملخ��در�ت باأنه��ا "�أ�ص��رة ُمدمرة 
نف�ص��يًا و�جتماعيًا ينبغ��ي �لعمل يف عاجها 
ب�ص��كل �ص��مويل"، م�ص��يفًا "هناك موؤ�ص�ص��ات 
غ��ري حكومي��ة لديها ف��رق �ص��بابية ُمدربة، 

ومتتل��ك �لوع��ي و�ملعرف��ة؛ للن��زول لل�ص��ارع 
وتوعي��ة �ملجتمع مبخاط��ر �آف��ة �ملخدر�ت، 
�الأ�ص��رة  عل��ى  �أ�ص��ر�رها  م��ن  و�لتحذي��ر 

و�ملجتمع".
وز�د يف حديث��ه: "نح��ن موؤمن��ون ب��اأن ه��ذ� 
�لع��اج لي�س فقط بن �أروقة �مل�ص��ايف، و�إمنا 
يج��ب �أن تتكاتف �الأ�ص��رة و�ملجتم��ع معًا يف 
عاج �ملدم��ن و�ملتعاطي حتى يخرج من هذ� 

�لوحل".
يف �ص��ياق �آخر، �أ�ص��ار �ملتحدث با�صم �ملبادرة 
�لوطني��ة للتوعي��ة مبخاطر �ملخ��در�ت �إىل 
وجود تعاون من �صر�ئح �ملجتمع مع �ملبادرة، 
م�ص��يفًا "مل�ص��نا تعاونًا كبريً� ي��دل على وعي 
�جلهات �ملجتمعية �مل�ص��وؤولة للم�ص��اهمة يف 

جناح �ملبادرة".
و�أ�ص��اف "ما مُييز �ملبادرة �لوطنية للتوعية 
مبخاطر �ملخدر�ت هو تكاتف جميع �جلهات 
معه��ا، وه��ذ� دلي��ل �أن �أثرها كبري و�ص��ُيوؤدي 

�إىل جناحها خال �لفرتة �ملقبلة".
ولف��ت �ل�ص��قا �إىل �أن �ملوع��د �لزمن��ي خلتام 
�ملب��ادرة هو �ل�ص��اد�س و�لع�ص��رين م��ن يونيو 
�لقادم و�لذي ُي�صادف �ليوم �لعاملي ملكافحة 
�ملخ��در�ت، معرب��ًا ع��ن �أمل��ه �أن يك��ون ه��ذ� 
�لي��وم مبثاب��ة يوم الإع��ان نتائ��ج �إيجابية 

و��صتمر�ر �ملبادرة بروؤية جديدة.

للحد من آثارها الخطيرة

"السقا": يجب توحيد الجهود المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات
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ما هي أهمية عنصر الكالسيوم لجسم اإلنسان؟

�لكال�ص��يوم  كمي��ات  كان��ت  و�إذ� 
�ملتناولة �أقل مما يحتاجه �جل�ص��م، 
فاإن��ه يق��وم ب�ص��حب �حتياجاته من 
�لكالي�ص��يوم" يف �جل�ص��م  "م�ص��تودع 
ت�ص��بح  وبالت��ايل  �لعظ��ام،  وه��و 

�صعيفة وه�صة مع مرور �لوقت.
وت�ص��ري �لعدي��د م��ن �لدر��ص��ات �إىل 
�أن �لكال�ص��يوم مه��م ج��دً� بالن�ص��بة 
للن�ص��اء �ذ �أن��ه يخفف م��ن �أعر��س 

متازم��ة ما قبل �حلي�س. وخل�ص��ت 
�لن�ص��اء  �أن  �إىل  �لدر��ص��ات  ه��ذه 
قب��ل  م��ا  �آالم  مبتازم��ة  �مل�ص��ابات 
يف  نق���س  م��ن  يعان��ن  �حلي���س 

�لكال�صيوم و�ملغني�صيوم.
تن���س �الإر�ص��اد�ت �لطبي��ة على �أنه 
يجب عل��ى �لبالغ��ن �حل�ص��ول على 
1000 مل��غ من �لكالي�ص��يوم يوميًا. 
وبالن�ص��بة للن�ص��اء �للو�تي تخطن 

�ل���50 و�لن�ص��اء �حلو�م��ل و�للو�تي 
يقمن بالر�ص��اعة �لطبيعية، تو�صي 
�الإر�ص��اد�ت باحل�ص��ول عل��ى 1200 

ملغ يوميًا.
و يعترب �لكال�ص��يوم من �ل�ص��روريات 
م��ن  لاأطف��ال  �الأهمي��ة  �لبالغ��ة 
�أج��ل منو �ص��حي. وقد ي��وؤدي نق�س 
�لكال�ص��يوم �إىل ع��دم من��و �الأطفال 
�ص��حية  مب�ص��اكل  �إ�ص��ابتهم  �إىل  �أو 

�أخرى.
وميكن �أن ت�صاعد مكمات �لكال�صيوم 
يف �إ�ص��افة �لكالي�ص��يوم �إىل �لنظ��ام 
كربون��ات  وحتدي��دً�  �لغذ�ئ��ي، 
�لكال�صيوم و�صرت�ت �لكال�صيوم، وهما 
�لكال�ص��يوم  مكم��ات  �أ�ص��كال  �أك��ر 
�ملو�صي بها. وُتعد �صرت�ت �لكال�صيوم 
�ختي��ار �أف�ص��ل لكب��ار �ل�ص��ن، �لذين 
م��ن  منخف�ص��ة  م�ص��تويات  لديه��م 

حم�س �ملعدة.
�آث��ار  �لكال�ص��يوم  ملكم��ات  �أن  �إال 
و�لغ��از�ت  �الإم�ص��اك  مث��ل  جانبي��ة 
�ملكم��ات  توؤث��ر  وق��د  و�النتف��اخ. 
عل��ى  �جل�ص��م  ق��درة  عل��ى  �أي�ص��ًا 
�أو  �لغذ�ئي��ة  �لعنا�ص��ر  �مت�ص��ا�س 
�الأدوية �الأخرى. لذ� يجب ��صت�صار 
�لطبي��ب قبل �لبدء بتناول مكمات 

�لكال�صيوم.

خانيون�س- �لر�أي- �صامي جاد �هلل
 تنفذ �ملعلمة مي �لديني من مدر�ص��ة �ص��مو �ل�صيخ حمد 
ب��ن خليفة �لثانوية للبنات مبديرية خانيون�س مبادرة 

�لتعلم �لرقمي �لتعاوين.
وتقوم �ملبادرة ب�ص��كل �أ�صا�ص��ي على توظي��ف تطبيقات 
�النرتن��ت و�لرب�م��ج �لرقمي��ة يف �لعملي��ة �لتعليمي��ة 
وتدري���س �ملنه��اج لطالبات �ملرحل��ة �الأ�صا�ص��ية �لعليا، 
وه��ذه �لرب�م��ج و�لتطبيقات ه��ي: �لرح��ات �ملعرفية 

�اللكرتوني��ة، و�الختب��ار�ت �اللكرتوني��ة، و�ل�ص��فوف 
�الفرت��صية edomodo، وبرنامج lino للملخ�صات، 
وبر�م��ج crocodile �الفرت��ص��ي لتنفيذ �لتجارب يف 
لت�ص��ميم   x-mind وبرنام��ج  و�لكيمي��اء،  �لفيزي��اء 
�خلر�ئط �لذهنية، وبر�مج �لو�قع �ملعزز، و�لبوربوينت 

لت�صميم �لعرو�س و�ملطويات.
م��ع  للتو��ص��ل  �ل�ص��ابقة  �لرب�م��ج  �ملعلم��ة  وت�ص��تثمر 
�لطالب��ات خللق بيئ��ة تعليمية رقمي��ة تعاونية وبهذ� 

ف��اإن �ملب��ادرة ت�ص��نف تربوي��ًا م��ن �جله��ود �لنوعي��ة 
م��ع  �ملدجم��ة  �لرقم��ي  �لتعل��م  تقني��ات  لتوظي��ف 
��ص��رت�تيجيات �لتعلم �لن�صط، لتو�صيع عمليات �لتعليم 
و�لتعل��م �إىل خ��ارج نطاق �لف�ص��ول �لدر��ص��ية و�لبيئة 
�ملدر�ص��ية ومتك��ن �لطالب��ات م��ن �مله��ار�ت �ل�صخ�ص��ية 

وحتقيق �لكفاية �لرقمية.
وته��دف �ملب��ادرة �إىل رف��ع م�ص��توى �لتح�ص��يل �لعلم��ي 
للطالبات وحتقيق �لتعلم �لرقمي �لتعاوين وفق مهار�ت 

�لو�ح��د و�لع�ص��رين، وتنفي��ذ من��اذج  للق��رن  �لتعلي��م 
تدري���س بقي��ادة �لطالب��ات �مل�ص��اركات، وتر�ص��يخ مبد�أ 
�لتع��اون لتحقيق �لهدف، وتنمية مه��ارة �لتعلم �لذ�تي 
و�لتوج��ه  و�الأ�ص��لوب  �لطريق��ة  باكت�ص��اب  �مل�ص��تمر، 
�ل�صحيح، وبناء �لثقافة �لرقمية لدى �لطالب، بالوعي 
بالتقني��ات �لرقمية وكيفية �ال�ص��تخد�م �ل�ص��حيح لها 
لتحقي��ق �أك��رب ��ص��تفادة منه��ا، وتنمية قيم��ة �لتعاون 

لدى ما يعرف بالطالب “�ملو�طن” �لرقمي.

مبادرون مبدعون.. 

المعلمة مي الديني تنفذ مبادرة التعلم الرقمي التعاوني
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خان يون�س- �لر�أي
الأنه��ا �لقد���س �لهوية و�لعن��و�ن.. الأنها 
�حل�ص��ار�ت..  ومه��د  �لر�ص��االت  �أر���س 
والأنن��ا من فل�ص��طن ه��ذ� �لوط��ن �لذي 
ي�ص��كننا، �أطلق��ت �ملعلم��ة �ص��هام فتح��ي 
�أب��و م�ص��طفى من مدر�ص��ة ف��اروق �لفر� 
“�لقد���س  مب��ادرة  للبن��ات،  �لثانوي��ة 

�لهوية و�لعنو�ن”.
وتتمحور �ملبادرة حول �لقيام باأن�ص��طة 
�لوطن��ي  �النتم��اء  تع��زز  المنهجي��ة 
مو�جه��ة  يف  �لوطني��ة  و�ملفاهي��م 
�الأخط��ار �لت��ي تتعر���س لها �ملقد�ص��ات 
م��ن طم���س وتهوي��د للمع��امل �الأثري��ة 
�الإ�ص��امية لدى طالبات �ل�صف �لعا�صر 
ببن��اء  �لقي��ام  خ��ال:  م��ن  �الأ�صا�ص��ي 
منوذج م�ص��غر للم�ص��جد �الأق�صى يو�صح 
مع��امل �مل�ص��جد �الأق�ص��ى )م�ص��جد قبة 

�مل�ص��لى  �لقبل��ي–  �جلام��ع  �ل�ص��خرة– 
�مل��رو�ين– �أب��و�ب �مل�ص��جد �الأق�ص��ى– 
قبة �ل�صل�صلة( وذلك لتعريف �لطالبات 
مبع��امل �مل�ص��جد �الأق�ص��ى ، ومت تركيب 
لوحة رقمية �لكرتونية �ص��وتية تعمل 
من خ��ال �لكهرباء تو�ص��ح �ص��رح كامل 
يت��م  بحي��ث  �الأق�ص��ى  �مل�ص��جد  ملع��امل 
توظي��ف �ل�ص��وت مع �ل�ص��ورة �لو�قعية 
للم�ص��جد �الأق�ص��ى م��ن خ��ال �ل�ص��غط 

على �الأزر�ر �اللكرتونية.
برب��ط  م�ص��طفى  �أب��و  �ملعلم��ة  وقام��ت 
منه��اج �لدر��ص��ات �الجتماعية لل�ص��ف 
�لعا�ص��ر �الأ�صا�ص��ي باملب��ادرة م��ن خال 
توظيف �ملج�ص��م يف �صرح بع�س �لدرو�س 
�ملعلم��ة  وو�ص��عت  باملنه��اج،  �ملتعلق��ة 
لتتمك��ن  �ملدر�ص��ة  �ص��احة  يف  �ملج�ص��م 
�لطالب��ات م��ن م�ص��اهدته خ��ال ف��رتة 

�لدو�م �ملدر�صي مما يرتتب عليه تر�صيخ 
للمعامل �الأثرية لديهن.

و�إث��ر�ًء للمب��ادرة �ص��ممت �ملعلم��ة �أب��و 
م�ص��طفى م�صابقات �لكرتونية من خال 
qui -( وبرنام��ج   ،)quiz )ططبي��ق 

zes( لاندرويد، حول �ملعامل �الأثرية 
�الإ�ص��امية يف فل�ص��طن ب�ص��فة عام��ة، 

و�لقد�س ب�صفة خا�صة.
 كما وقامت بتوظيف �الإذ�عة �ملدر�صية 
يف ��صت�صافة خرب�ء يف جمال �لدر��صات 
�ملدين��ة  ع��ن  للحدي��ث  �لفل�ص��طينية 
مطوي��ات  ت�ص��ميم  كذل��ك  �ملقد�ص��ة، 
�لطالب��ات  توعي��ة  �إىل  ته��دف  دوري��ة 
باملخاط��ر �لت��ي تتعر���س له��ا �لق�ص��ية 
�لفل�ص��طينية، و�إط��اق قن��اة تعليمي��ة 
ته��دف �إىل بث فيديوهات ثقافية حول 
�ملقد�ص��ات �لفل�ص��طينية، و�إنت��اج �أف��ام 

كرتونية جت�صد �ل�صخ�صيات �لتاريخية 
�لت��ي لعبت دورً� يف �لدفاع عن �لق�ص��ية 
�حلدي��ث  �إىل  �إ�ص��افة  �لفل�ص��طينية، 
ع��ن �ملج��ازر �لت��ي �رتكبته��ا �لع�ص��ابات 
�لفل�ص��طينين،  بح��ق  �ل�ص��هيونية 
Ca - برنام��ج  �ملعلم��ة  )���ص��تخدمت 

toon story Maker(، كما ووظفت 
طاقات �لطالبات �ملوهوبات يف �لتطريز 
م��ن  ع��دد  ور�ص��م  لت�ص��ميم  و�لر�ص��م 

�للوحات �لتي جت�صد معاناة �لاجئن.

أهداف المبادرة
وعن �أهد�ف �ملبادرة �أ�صارت �أبو م�صطفى 
�جلان��ب  تعمي��ق  �إىل  ته��دف  �أنه��ا  �إىل 
وتو�ص��يح  �لطالب��ات،  ل��دى  �لوطن��ي 
�أهمي��ة �ملقد�ص��ات �لدينية يف فل�ص��طن 

خا�ص��ة بع��د تعر�ص��ها لانته��اكات م��ن 
قب��ل �الحت��ال �الإ�ص��ر�ئيلي، وتعزي��ز 
ل��دى  �لفل�ص��طينية  و�لهوي��ة  �النتم��اء 

�لطالبات �ل�صف �لعا�صر.
�لوع��ي  لن�ص��ر  �ملب��ادرة  وته��دف  كم��ا 
باأهمية فل�صطن �لتاريخية، و�لتعريف 
�مل�ص��جد  د�خ��ل  �ملقد�ص��ة  باالأماك��ن 
�الأق�صى، نظرً� لوجود خلط يف �ملفاهيم 
بن �لطالبات وعدم �ملقدرة على �لتميز 
ب��ن �مل�ص��جد �الأق�ص��ى وقبة �ل�ص��خرة 
�مل�ص��رفة، كذلك فاإن �ملبادرة تهدف �إىل 
توظيف �لتكنولوجيا يف مادة �لدر��صات 
�لتاريخي��ة، وتزي��ن �لبيئ��ة �ملدر�ص��ية 

و�إ�صفاء طابع جمايل.
وتتمن��ى �أب��و م�ص��طفى تعمي��م �ملبادرة 
عل��ى جمي��ع �لطلب��ة لتحق��ق �أهد�فه��ا 

ون�صر �لوعي.

مبادرون مبدعون..

 المعلمة أبو مصطفى تنفذ مبادرة "القدس الهوية والعنوان"

خالل استقبال رئيس رابطة الصحفيين الدوليين اندرو كاري

"معروف" يطالب رابطة الصحفيين الدوليين بفضح انتهاكات 
االحتالل بحق الصحفيين

غزة- �لر�أي
 طالب رئي�س �ملكتب �الإعامي �حلكومي 
�ل�ص��حفين  ر�بط��ة  مع��روف،  �ص��امة 
�لدولي��ن، مبوق��ف و��ص��ح ومعل��ن م��ن 
�نته��اكات �الحت��ال �ال�ص��ر�ئيلي بحق 
�ل�ص��حفين، ورفع ق�ص��ايا �أم��ام حمكمة 
ق��ادة  وتق��دمي  �لدولي��ة  �جلناي��ات 
�رت��كاب  للمحاكم��ة بتهم��ة  �الحت��ال 
جر�ئم حرب �صد �لطو�قم �ل�صحفية. 

 ج��اء ذل��ك، خ��ال ��ص��تقبال مع��روف، 

�لدولي��ن  �ل�ص��حفين  ر�بط��ة  رئي���س 
وز�رة  مبق��ر  مكتب��ه  يف  كاري  �ن��درو 

�الإعام.
�ن��درو كاري،  بال�ص��يد  ورح��ب مع��روف 
ل��ه  �لزي��ارة و�ل��دور �الإعام��ي  مثمن��ًا 
ولر�بط��ة �ل�ص��حفين �لدولي��ن يف نقل 
�لر�صالة �لفل�ص��طينية للعامل �الأجنبي، 
به��ا  يق��وم  �لت��ي  �النته��اكات  مو�ص��حًا 
�الحتال �ال�ص��ر�ئيلي بحق �ل�صحفين 
�لفل�ص��طينين ال �ص��يما يف ظل تغطيتهم 

�لك��ربى  �لع��ودة  مل�ص��ري�ت  �الإعامي��ة 
وك�صر �حل�صار.

�النته��اكات  مع��روف  و��ص��تعر�س 
بح��ق �ل�ص��حفين م��ن قب��ل �الحت��ال 
�ال�ص��ر�ئيلي و�لتي كان �آخرها ��صت�صهاد 
�ل�ص��حفين يا�ص��ر مرجت��ي، و�أحمد �أبو 
�ل�ص��حفين  مئ��ات  و��ص��ابات  ح�ص��ن 
بجروح خمتلفة ب�صبب تعمد �الحتال 
��صتهد�فهم �ملبا�صر رغم �رتد�ئهم �لزي 

�خلا�س مبجال عملهم �الإعامي.

�حلكوم��ي  �الإع��ام  �أن  �إىل  و�أ�ص��ار 
يف  �لعامل��ن  �ل�ص��حفين  م��ع  يتو��ص��ل 
و�ص��ائل �الإعام �الأجنبية ب�صكل دوري 
و�طاعه��م عل��ى �آخ��ر �لتط��ور�ت وم��ا 
يتعر���س ل��ه �ل�ص��حفين �لفل�ص��طينين 
م��ن �عتد�ء�ت م�ص��تمرة م��ن قبل قو�ت 
�الحتال، و�أن �الإعام �حلكومي �أر�ص��ل 
�لدولي��ة  �ملنظم��ات  لكاف��ة  مذك��ر�ت 
�ل�ص��حفية و�حلقوقي��ة �ص��د �نته��اكات 

�الحتال بحق �ل�صحفين.

عل��ى  كاري  �ن��درو  �أثن��ى  جانب��ه،  م��ن 
عم��ل �الإع��ام �حلكومي يف قط��اع غزة 
وت�ص��هيل مه��ام �ل�ص��حافة و�ل�ص��حفين 
كل  ت�ص��خري  عل��ى  و�لعم��ل  �الأجان��ب، 
مطالب��ًا  لعمله��م،  �لازم��ة  �المكان��ات 
بتقدمي ت�ص��هيات �إ�ص��افية لل�صحفين 
�لر�ص��الة  نقله��م  �أج��ل  م��ن  �الأجان��ب 
ل��ه  م��ا يتعر���س  وتغطيته��م �حلقيق��ة 
�ل�صحفين �لفل�صطينين من �عتد�ء�ت 

متو��صلة.
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غزة - �لر�أي:
�أك��د رئي���س �ملتابع��ة �حلكومي��ة يف غ��زة د. 
حمم��د عو�س على �أن �خليار يف غزة ين�ص��ّب 
جت��اه ��ص��تعادة �لوح��دة �لوطني��ة و�إمت��ام 
�مل�ص��احلة �لتي حتقق م�صالح �ص��عبنا، م�صري� 
�إىل �أن غ��زة قدم��ت �لكثري م��ن �خلطو�ت يف 

هذ� �الجتاه.
و�أو�ص��ح عو���س خ��ال لق��اٍء نّظم��ه �ملكت��ب 
�الإعام��ي �حلكومي وجمع��ه مبوظفي �لفئة 
�لعليا يف �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية بغزة؛ �أو�ص��ح 
�أن غ��زة تدع��م �إج��ر�ء �نتخاب��ات متز�منة 
ت�ص��مل )�لت�ص��ريعية، و�لرئا�ص��ية، و�ملجل�س 
يت��م  م��ا  لتنفي��ذ  و�أنه��ا جاه��زة  �لوطن��ي(، 

�لتو�فق عليه وطنيا.
�الإج��ر�ء�ت  بع���س  هن��اك  �أن  �إىل  و�أ�ص��ار 
و�لق��ر�ر�ت �الإد�ري��ة �ملتعلق��ة بعملي��ة دمج 
�حلكومي��ة؛  و�خلدم��ات  �ملوؤ�ص�ص��ات  بع���س 
لرت�ص��يد و�ق��ع �ملوؤ�ص�ص��ات، مب��ا ال يوؤثر على 
�لت��ي  باملوؤ�ص�ص��ة  �ملن��وط  و�ل��دور  �خلدم��ة 
يت��م دجمه��ا، منوها �أن �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية 
�لهي��اكل  لتعدي��ل  �إ�ص��افية  روؤى  �ص��تقدم 
�لتنظيمي��ة مبا يحقق �لر�ص��اقة و�لرت�ص��يد 
ويزي��د من جودة �خلدمات �ملقدمة للمو�طن 

�لفل�صطيني.
�حلكومي��ة  �ملتابع��ة  �أن  د.عو���س  ولف��ت 

يف  �لهيكل��ة  �إع��ادة  م��ن  �النته��اء  ومبج��رد 
�ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومي��ة؛ �ص��يتم تعديل �لو�قع 
�لوظيفي و�مل�ص��ميات و�ال�ص��تحقاقات ب�صكل 

عادل و�صفاف، ومبا ينا�صب مو�قع �لهيكلة.
و�أمل��ح �أن هن��اك ��ص��تقر�ر وحت�ص��ن ن�ص��بي يف 
قيم��ة �الإير�د، فيم��ا مت زي��ادة �لنفقات مبا 
ينعك���س عل��ى �ملوظف��ن و�ملوردي��ن ومر�ك��ز 

تقدمي �خلدمات.
و�أ�ص��ار عو���س �إىل �أن �ملالية يف غزة �ص��عت - 
ورغم �الأو�صاع �ل�صعبة - لتقدمي م�صاعد�ت 
�لريا�ص��ية  و�الأندي��ة  للبلدي��ات  مالي��ة 
�أو�ص��ح  كم��ا  متع��ددة،  حملي��ة  وموؤ�ص�ص��ات 
�ملوؤ�ص�ص��ات  كاف��ة  ل��دور  تفعي��ل  هن��اك  �أن 
�حلكومي��ة و�أن هن��اك تو��ص��ل م�ص��تمر م��ع 
روؤ�صاء �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية، ما �نعك�س على 
�الأد�ء ب�ص��كل �أف�صل، م�ص��دد� يف �لوقت ذ�ته 
لتجوي��د  بالعم��ل  �ل��وز�ر�ت  ��ص��تمر�ر  عل��ى 
�خلدمات وحت�ص��ن �الأد�ء و�الهتمام بر�ص��ا 

�ملوظف و�ملو�طن.

رضا المواطن أولوية
وفيم��ا يخ���س �لتعامل م��ع �ملو�طنن؛ �ص��ّدد 
م��ن �العتب��ار�ت  د.عو���س عل��ى جمموع��ة 
و�ملفاهي��م �لت��ي ت�ص��عها �حلكوم��ة يف غ��زة 

كاأ�صا�س خلدمة �ملو�طنن.

و�أك��د عل��ى �أن خدم��ة �ملو�ط��ن ترتب��ع عل��ى 
ر�أ���س �هتمام��ات �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية، على 
�عتب��ار �أن �ملو�طن هو خط �لدفاع �الأول عن 
�ملقاومة و�حلكومة، م�صري� �إىل �عتماد خطة 
كامل��ة به��دف حت�ص��ن �لعاقة م��ع �ملو�طن، 
�أبرزه��ا  عدي��دة  مب��ادر�ت  ت�ص��مل  بحي��ث 
تطوي��ر مر�ك��ز تق��دمي �خلدم��ة للجمه��ور، 
ومر�عاة �حلالة �القت�ص��ادية �ل�صعبة �لتي 

يعي�صها �ملو�طن.
كاف��ة  تر�ص��د  �حلكوم��ة  �أن  عو���س  وب��ّن 
تفاع��ات �ملو�طن��ن عب�ر و�ص��ائل �لتو��ص��ل 
�الجتماع��ي وب�ص��كل م�ص��تمر، وحالي��ًا يت��م 
موؤ�ص��ر�ت  ح��ول  منهجي��ة  در��ص��ة  �إع��د�د 
�ال�ص��تجابة لق�ص��ايا �ل��ر�أي �لع��ام و�لتعامل 

معها و�صتخرج للنور قريبًا جدً�.
و�أعلن جمدد� خال �للقاء عن تفعيل ديو�ن 
�ملظ��امل، كمحام��ي حق مل��ن قد ي�ص��يع حقه، 
د�عيا �إىل �أهمية �لتفاعل معه بال�صكل �لذي 

يخدم �حلق وق�صايا �ملتظلمن.
و�ص��دد عو���س خ��ال حديث��ه م��ع موظف��ي 
�لفئ��ة �لعلي��ا يف �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية بغزة 
عل��ى ��صتح�ص��ار تق��وى �هلل و�الإخا���س يف 
�أد�ء �ملهام، و�اللتز�م باالإجر�ء�ت �الإد�رية، 
وت�ص��هيل �إجر�ء�ت �ال�ص��تفادة م��ن �خلدمة 
للمو�طنن. ودعا �إىل �صرورة حتمل �ملو�طن 

الأق�ص��ى �حلدود ومنحه �نطباع �إيجابي عن 
�الأد�ء، وكذل��ك ��ص��تقبال تظلمات و�ص��كاوى 
�ملو�طن��ن و�إخ�ص��اعها للمتابع��ة و�الهتمام 

ح�صب �الأ�صول.

تحسين بيئة العمل
وفيم��ا يتعل��ق ببيئ��ة �لعم��ل �حلكوم��ي؛ �أكد 
عو���س عل��ى �أن �ملتابع��ة �حلكومي��ة ت��درك 
متاما �لظروف �ل�ص��عبة وحمدودية �الإير�د 
؛ �إال �أنه��ا ت�ص��عى لتحقيق �أف�ص��ل ما ميكن من 
وكذل��ك  وتعزيزه��م  �ملوظف��ن  دع��م  �أج��ل 
توف��ري بيئ��ة �لعمل �ملنا�ص��بة له��م، وحتقيق 

�لعد�لة �لكاملة بن جميع �ملوظفن.
و�أ�ص��ار �إىل �أن �ملتابع��ة �حلكومي��ة �تخ��ذت 
�لعدي��د م��ن �الإج��ر�ء�ت يف ه��ذ� �ل�ص��ياق؛ 
كزي��ادة �لدفعة ن�ص��بيا ملن رو�تبه��م �أقل من 
٥�آالف �ص��يقل، وتثبيت موعد �ص��رف �لر�تب 
مب��ا ال يزي��د ع��ن 30 يوم��ا، وزي��ادة بن��ود 
��ص��تفادة �ملوظف��ن م��ن �مل�ص��تحقات، و�إلغاء 
نظام �لفئات وتنزيل �لدفعة للجميع ب�ص��كل 
متز�من، وكذلك �ل�ص��روع يف ح��ل �لعديد من 
ع��ن  و�الإع��ان  كالعق��ود  �الإد�ري��ة  �مللف��ات 
وظائ��ف جدي��دة لتغطية �لعج��ز يف �لكادر، 

وفتح �ملجال للخريجن.
روؤ�ص��اء  �حلكومي��ة  �ملتابع��ة  رئي���س  ودع��ا 

�ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومي��ة �إىل �ص��رورة �اللتقاء 
�ل��روح  ورف��ع  دوري،  ب�ص��كل  مبوظفيه��م 
�ملعنوية، وبث روح �الأخوة، وتو�صيح �ل�صورة 
له��م �أوال باأول، وكذلك �ال�ص��تفادة من كافة 
�لطاق��ات وتوظيفه��ا مب��ا ي�ص��اهم يف حتقيق 
�الأه��د�ف و�ل�صيا�ص��ات، �إ�ص��افة �إىل تلم���س 
و�ل�ص��عي  �ملوظف��ن،  ل��دى  �ملعان��اة  جو�ن��ب 
ق��در �مل�ص��تطاع للتخفيف عنه��م يف ظل هذه 

�لظروف �ل�صعبة.
موظف��ي  حديث��ه  �ص��ياق  يف  عو���س  ودع��ا 
�لفئ��ة �لعلي��ا؛ �إىل �ص��رورة مر�ع��اة مب��ادئ 
�لعد�ل��ة يف �لتعامل مع �ملوظفن، و�مل�ص��اركة 
منا�ص��باتهم  يف  للموظف��ن  �الجتماعي��ة 
وتر�ص��يخ مفه��وم �الأ�ص��رة �لو�ح��دة د�خ��ل 

�ملوؤ�ص�صة.
�الأب��و�ب  فت��ح  �أهمي��ة  عل��ى  و�ص��دد  كم��ا 
�لتطويري��ة  �ملوظف��ن  �أف��كار  ال�ص��تقبال 
ودفعهم للم�ص��اركة يف �تخاذ �لقر�ر، �إ�ص��افة 
�إىل �تخ��اذ �الإجر�ء�ت �الإد�رية نحو تاأهيل 

وتطوير �لكادر مبا يليق بهم كرجال دولة.
م��ن  �لعدي��د  �لعلي��ا  �لفئ��ة  موظف��ي  وق��دم 
�لعم��ل  و�ق��ع  تناول��ت  �لت��ي  �ملد�خ��ات 
ناق�ص��ت  باأ�ص��ئلة  توجه��و�  كم��ا  �حلكوم��ي، 
تفا�صيل �لتوجهات �جلديدة يف �صياق تعزيز 

�لعاقة مع �جلمهور.

حثهم على تجويد الخدمة وتطوير األداء

رئيس المتابعة الحكومية يلتقي موظفي الفئة العليا 
في المؤسسات الحكومية بغزة
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غزة-�لر�أي-فل�صطن عبد �لكرمي
يوما بعد يوم، ت�ص��وء �الأو�ص��اع �القت�ص��ادية 
و�الجتماعية و�ملعي�صية بغزة جر�ء �حل�صار 
�الإ�ص��ر�ئيلي �مل�ص��دد �ل��ذي خن��ق كل مناحي 
�حلي��اة بغزة، وق�ص��ى عل��ى مامح كل �ص��يء 
فل�ص��طيني على �الأر���س، حتى متكن من قدرة 

�الن�صان على خلق حا�صر وم�صتقبل �أف�صل.
ثاث��ة ع�ص��ر عام��ا متو��ص��ا م��ن �حل�ص��ار، 
متكن��ت م��ن كثري م��ن �لعائ��ات �لت��ي مل تعد 
ق��ادرة على توف��ري ق��وت �أطفاله��ا، و�رتفعت 
معها ن�ص��بة �لفقر و�أ�ص��بح �الآالف م��ن �أرباب 
تل��ك �لعائ��ات يقف��ون يف طاب��ور �لبطال��ة 

ينتظرون �الأمل.
وم��ن منطلق �مل�ص��ئولية �لت��ي �أخذته��ا وز�رة 
�لتنمي��ة �الجتماعي��ة بغ��زة عل��ى عاتقه��ا، 
حر�ص��ت �ل��وز�رة عل��ى تق��دمي �لعدي��د م��ن 
�مل�ص��اعد�ت �لعيني��ة و�لنقدية، وتخ�ص��ي�س 
�لكث��ري م��ن �مل�ص��اريع ل�ص��الح تل��ك �لعائ��ات 
�لفق��رية و�ملهم�ص��ة و�لت��ي ال ي�ص��رتها �ص��يء 

�صوى من دعاء هلل باأن يخفف معاناتها.

مساعدات عينية ونقدية
وكي��ل �لوز�رة غ��ازي حمد قال خ��ال "لقاء 
م��ع م�ص��وؤول" �ل��ذي تنظم��ه وز�رة �الإع��ام 
قط��اع  يف  �لفق��ر  موؤ�ص��ر�ت  �إن  �أ�ص��بوعًيا:" 
غ��زة ه��ي �الأعلى عل��ى م�ص��توى �لع��امل، و�أن 

ن�ص��بة �لفق��ر و�لبطال و�ص��لت �ىل م��ا يقرب 
م��ن %75"، موؤك��دً� �أن �جله��ود �ملبذول��ة من 
قبل �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية و�لدولية و�ملحلية 

يغلب عليها �لطابع �الإغاثي.
وبالرغم م��ن تلك �جله��ود، و�حلديث حلمد، 
م��ن   50% بح��و�يل  �إال  تف��ي  ال  �أنه��ا  �إال 
�الحتياج��ات �الأ�صا�ص��ية لاأ�ص��ر �لفقرية، يف 
ظ��ل �ملتغ��ري�ت �ملت�ص��ارعة �لتي تق��ف حائا 

�أمام �أي جهود للتنمية.
تقدمه��ا  �لت��ي  �مل�ص��اعد�ت  طبيع��ة  وح��ول 
وز�رت��ه للعائات �لفقرية بغزة، �أ�ص��اف:" �إن 
�ل��وز�رة تق��وم بتوزي��ع �مل�ص��اعد�ت �لنقدية 
عل��ى تل��ك �لعائ��ات، حي��ث ت��رت�وح قيم��ة 
�ص��هريًا،  �ص��يكل   250-600 ب��ن  �مل�ص��اعدة 
حُتدد وفق معادلة �لفقر وتدفع ب�ص��كل ربعي 

كل 3 �صهور".
وفي��ا يتعلق بامل�ص��اعد�ت �لتموينية، حت�ص��ل 
�الأ�ص��ر غري �لاجئ��ة على م�ص��اعدة غذ�ئية 
 35 بقيم��ة  �لعامل��ي  �الأغذي��ة  برنام��ج  م��ن 
�ص��يكل �ص��هريا لكل فرد، بينما حت�ص��ل �الأ�صر 
�لاجئة على م�ص��اعدة غذ�ئية من �الأونرو� 
ترت�وح قيمتها بن 200-50 �ص��يكل �ص��هريًا 

ح�صب عدد �أفر�د �الأ�صرة، وفق حمد.

تامين صحي وتمكين 
اقتصادي

و�جلامعي��ة،  �ملدر�ص��ية  �الإعف��اء�ت  �أم��ا 
فيح�ص��ل عليها �أفر�د �الأ�صر �لفقرية �مل�صجلة 
�ص��من قو�ئم �لربنام��ج �لوطني �لفل�ص��طيني 
للحماية �الجتماعي��ة، حيث يحدد �الإعفاء 

�جلامعي وفق لو�ئح كل جامعة �أو كلية.
وب�ص��اأن �لتاأمن �ل�صحي �ملجاين و�لذي يعترب 
م��ن �أه��م �ملكونات لتلك �الأ�ص��ر �لفق��رية، �أكد 
حم��د، �أن �الأ�ص��ر �لت��ي يع��اين �أح��د �أفر�دها 
�أو �أكر م��ن �أمر��س �أو �إعاقات، حت�ص��ل على 
بطاقات تاأمن �صحي جمانية من خال وز�رة 

�لتنمية �الجتماعية.
ويكل��ف �لتاأمن �ل�ص��حي-�لوز�رة 50 �ص��يكل 
�ص��هريًا، وفق �ص��روط �لربنامج، ويقدم ل� 40 
�ألف �أ�ص��رة فقرية بغزة ت�ص��تفيد من �ص��يكات 

�ل�صئون �الجتماعية.
ويف جانب �لتمكن �القت�ص��ادي، متنح �الأ�صر 
�إىل  �إ�ص��افة  �ص��غرية،  م�ص��روعات  �لفق��رية 
�لفق��ري وترميمه��ا،  �الأ�ص��ر  حت�ص��ن م�ص��اكن 
يف وقق��ت تقدم جلن��ة �مل�ص��اعد�ت �لطارئة، 
م�صاعد�ت للعائات �لفقرية خا�صة يف جمال 

�لعاج و�الأدوية و�يجار �لبيوت وغريها.

إسناد فئات مهمشة
كم��ا تق��دم وز�رة �لتنمي��ة �لدع��م �لنف�ص��ي 
و�الجتماع��ي للفئات �ملهم�ص��ة، مثل �مل�ص��نن 
و�مل��ر�أة و�الأطفال يف ظروف �ص��عبة، وتوفري 

�الأدو�ت �مل�ص��اندة لاأ�ص��خا�س ذوي �الإعاقة 
وكبار �ل�صن وفق �الإمكانيات �ملتاحة.

�الأر��ص��ي  تعي���س  قول��ه:"  حم��د  وتاب��ع 
�لفل�ص��طينية وخ�صو�ص��ًا قطاع غزة �أو�صاعًا 
�قت�صادية �صعبة ب�صبب ممار�صات �الحتال 
م��ع  �زد�دت  و�لت��ي  �ملرت�كم��ة،  �لعدو�ني��ة 
�نطاق �ص��ر�رة �النتفا�ص��ة �لثاني��ة يف �لعام 
2000م حيث ُحرم �الآالف من �أرباب �الأ�صر 
�لفل�ص��طينية من �ص��بل عي�ص��هم، ومل ي�صتطع 
عم��ل  فر���س  خل��ق  �لفل�ص��طيني  �القت�ص��اد 

جديدة ت�صتوعب هذه �لعمالة".
و�أ�ص��ار �إىل �أن 33،8 % م��ن جمتم��ع قط��اع 
�أن  غ��زة حت��ت خ��ط �لفق��ر �ملدق��ع، مبيًن��ا 
بيانات �لربنامج �لوطني �لفل�صطيني �أظهرت 
�أن ح��و�يل 46910 �أ�ص��رة ه��ي �أ�ص��ر الجئة 
276663 ف��رد، وق��د ط��ردت ه��ذه  بو�ق��ع 
�الأ�صر من بيوتها وممتلكاتها بفعل �الحتال 

�ال�صر�ئيلي عام 1948.

حصار خانق
و�أف��اد حمد ب��اأن عدد �الأ�ص��ر �مل�ص��تفيدة من 
برنام��ج �لتحويات �لنقدي��ة بلغ حو�يل 70 
�ألف �أ�ص��رة منها حو�يل 26 �ألف �أ�صرة ُتعيلها 
ن�صاء، حيث متثل %37 من �الأ�صر �مل�صتفيدة 
م��ن �لربنامج �لوطن��ي �لفل�ص��طيني للحماية 

�الجتماعية.

�ص��كان  وق��ال حم��د:" �إن ع��دد� كب��ري� م��ن 
قطاع غزة ي�صطرون ل�ص��ر�ء �الأغذية ومياه 
�ل�ص��رب عن طريق �ال�ص��تد�نة ب�ص��بب �صعف 
�لتمويل �لغذ�ئي لاأ�ص��ر �لفقرية وعدم توفر 
مياه �ص��احلة لل�ص��رب، فيم��ا بلغ عدد �الأ�ص��ر 
�مل�ص��تفيدة من برنامج �مل�ص��اعد�ت �لتموينية 
ن�ص��بته  م��ا  �أي  �أ�ص��رة،   23000 ح��و�يل 

�مل�صتفيدة." �الأ�صر  من   32،5%
و�أك��د �أن �حل�ص��ار �ل��ذي يفر�ص��ه �الحت��ال 
عل��ى قطاع غ��زة من��ذ �لع��ام 2006 وتقييد 
�إىل  �إ�ص��افة  و�لب�ص��ائع،  �ملو�طن��ن  حرك��ة 
�لع��دو�ن عل��ى قط��اع غ��زة �ل��ذي تك��رر يف 
�الأعو�م 2014-2012-2008، و�النق�ص��ام 
 2007 �لع��ام  يف  ح��دث  �ل��ذي  �لفل�ص��طيني 
�أن�ص��اأ  �لغربي��ة  و�ل�ص��فة  غ��زة  قط��اع  ب��ن 
و�قعًا �صيا�صيًا و�قت�ص��اديًا و�جتماعيًا معقدً� 

و�صعبًا.
ودع��ا وكيل �لوز�رة �إىل تعزيز �لتن�ص��يق بن 
قط��اع  يف  �لعامل��ة  �الجتماعي��ة  �ملوؤ�ص�ص��ات 
�خلدم��ات  تق��دمي  يف  �لتكام��ل  خلل��ق  غ��زة 
م��ن �أج��ل حي��اة كرمي��ة للفق��ر�ء، وتفعي��ل 
�لرب�مج �خلا�ص��ة بالفئ��ات �ملهم�ص��ة �ملعمول 
به��ا يف �ل�ص��فة �لغربية بقطاع غ��زة، وزيادة 
�مل�ص��اعد�ت �الن�ص��انية و�الغاثي��ة �ملقدم��ة 
�ملوؤ�ص�ص��ات  خ��ال  م��ن  �لفل�ص��طيني  لل�ص��عب 

�لدولية و�القليمية.

مساعدات ومشاريع داعمة

وزارة التنمية بغزة..شعلة نشاط ال تتوقف
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غزة- �لر�أي - �آالء �لنمر
د�خ��ل �لزنازي��ن �ملظلم��ة، مل جت��د خي��وط 
�ل�ص��م�س طريق��ا للت�ص��لل �إىل �لد�خ��ل، فق��د 
تعّم��د �الحت��ال تغييبها و�إغ��اق كل �لطرق 
يف وجهه��ا، لاإبقاء على توقيت و�حد ال ثاين 
له يف وجه �الأ�ص��ري، حتى �أن ملح �الأ�صري لها من 
�أثم��ن ما يتمناه يف حيات��ه طيلة فرتة عزله، 
وه��ي �أح��د �أوج��ه �لتعذي��ب �ملمار�ص��ة �ص��ده 

بطريقة تكمل تفا�صيل عزله عن �لوجود.
يحاول �الحتال حتقيق مبتغاه بك�ص��ر �إر�دة 
�الأ�ص��ري و�إخ�ص��اعه الأو�م��ره، �إال �أن �الأ�ص��ري 
يتم�ص��ك مب��ا لديه م��ن �إر�دة و�إميان ر��ص��خ يف 
قلبه لينت�ص��ر يف كل مرة يريد فيها �الحتال 

�أن يرى منه خ�صوعا وذاًل.
موؤ�ص�ص��ة  �أربع��ن  م��ن  �أك��ر  ق��ررت  لذل��ك 
فل�ص��طينية ودولي��ة �إط��اق حمل��ة �إعامية 
�الأ�ص��رى"  يقت��ل  "�الحت��ال  عن��و�ن  حت��ت 
�ص��جون  يف  �لفل�ص��طينين  �الأ�ص��رى  مل�ص��اندة 
�الحتال �الإ�ص��ر�ئيلي، وك�ص��ف ما يتعر�صون 
له من �إهمال وتنكي��ل د�خل �ملعتقات، وذلك 
عرب من�ص��ات �لتو��ص��ل �الجتماعي وو�ص��ائل 

�الإعام �ملحلية و�لدولية.
ويوؤكد من�ص��ق �حلملة �لدولية لف�صح جر�ئم 
�لفل�ص��طينين  �الأ�ص��رى  بح��ق  �الحت��ال 
يو�ص��ف �حل�ص��ني �أن �حلملة �الإعامية تاأتي 
يف ظ��ل �نته��اك �الحت��ال �ملو�ثي��ق �لدولية 
�لت��ي يتغن��ى باأن��ه ميار�ص��ها، وه��ي معلوم��ات 
وم��ن  �أنف�ص��هم  �الأ�ص��رى  م��ن  و�إح�ص��ائيات 

�أهاليهم، ومن �ملحررين منهم.
و�ص��م  عل��ى  بالتغري��د  �لنا�ص��طون  وب��د�أ 
باللغ��ة  "�الحتال_يقتل_�الأ�ص��رى" 

IsraelKillsDetai -#"  للعربية، وو�صم
معلومات  ون�ص��رو�  �الإجنليزية،  ees" باللغة 

و�إح�صائيات عن �الأ�صرى �لفل�صطينين.
وي�صف �الأ�ص��رى يف رو�ياتهم ما يتعر�صون له 
م��ن قتل نف�ص��ي وج�ص��دي من خ��ال �الإعد�م 
�ملبا�ص��ر و�لتعذيب �مل�ص��تمر �ل��ذي طال 174 

�أ�صري� فل�صطينيا قتلو� نتيجة �لتعذيب.
وم��ن �أبرز �الأرقام �أن 221 �أ�ص��ري� ��صت�ص��هدو� 
د�خل �ص��جون �الحتال، �آخرهم كان �الأ�ص��ري 
م��ن  �أك��ر  ووج��ود  �ل�ص��ايح،  ب�ص��ام  �ل�ص��هيد 
)�حلك��م  �الإد�ري  �العتق��ال  يف  �أ�ص��ري   500
�إىل �صيا�ص��ة �الإهم��ال  �إ�ص��افة  دون تهم��ة(، 

و�الإع��د�م �لطبي �لذي ميار�س بحق �الأ�ص��رى 
وتركهم با عاج.

وي�صف �الأ�ص��رى يف رو�ياتهم ما يتعر�صون له 
م��ن قتل نف�ص��ي وج�ص��دي من خ��ال �الإعد�م 
�ملبا�ص��ر و�لتعذيب �مل�ص��تمر �ل��ذي طال 174 

�أ�صري� فل�صطينيا قتلو� نتيجة �لتعذيب.
ووف��ق معطي��ات �حلمل��ة، فاإن��ه مل ي�ص��مع �إال 
يف دول��ة �الحت��ال ع��ن طبيب ي��د�وي باملاء 
و�الأكم��ول، )ع��اج الأوج��اع �لر�أ���س و�لكث��ري 
من �الأمر��س( د�خل عيادة ي�ص��ميها �الأ�ص��رى 

�لرملة". �صجن  "مق�صلة 
ويق��ول �حل�ص��ني �إن �الأ�ص��رى لي�ص��و� �أرقام��ا 

و�إمن��ا ه��م ق�ص���س ومعان��اة  �إح�ص��ائيات،  �أو 
وحقائ��ق يعي�ص��ها �لفل�ص��طينيون �لذي��ن يتم 
�عتقاله��م يومي��ا و�لتنكي��ل بهم ب�ص��كل د�ئم 
وتعذيبهم، وهناك ق�ص���س الأ�ص��ري�ت و�أمهات 
و�أطف��ال وكب��ار يف �ل�ص��ن حمكوم��ن باأح��كام 
عالية ظاملة فقط، الأنهم يد�فعون عن �أر�صهم 

�ملحتلة.
يو��ص��ل  �الحت��ال  �أن  �حل�ص��ني  ويعت��رب 
�نتهاكات��ه �أم��ام م��ر�أى �لع��امل، و�أن �حلمل��ة 
�الإعامي��ة �ص��تكون بد�ية حمات �ص��تنطلق 
يف �مليادين حول �لعامل لدعم �الأ�ص��رى، د�عيا 
�أح��ر�ر �لع��امل للم�ص��اهمة يف وق��ف تعذي��ب 

وقتل �الأ�صرى وحرمان �أبنائهم من زيارتهم.

قتل بطيء
هيئ��ة �ص��وؤون �الأ�ص��رى و�ملحرري��ن، قال��ت �إن 
�صلطات �الحتال مُتعن بتنفيذ �صيا�صة �لقتل 
�لبط��يء بح��ق �الأ�ص��رى �ملر�ص��ى و�جلرح��ى 
�لقابع��ن يف معتق��ات �الحت��ال، بتعمده��ا 
�ل�ص��حية  �أو�ص��اعهم  و�إهم��ال  ��ص��تهد�فهم 
يكاب��دون  وتركه��م  بحياته��م،  و�ال�ص��تهتار 

�الأوجاع.
وب��رزت حالة �أكر �الأ�ص��رى �ص��عوبة يف تلقي 
قتل��ه ومماطل��ة  �لع��اج، وتعم��د �الحت��ال 
تق��دمي �لع��اج له، فهو �الأ�ص��ري �لقعي��د معتز 
عبي��دو م��ن مدين��ة �خللي��ل، و�ل��ذي ال يقوى 
على �حلركة �إال �أن �صيا�ص��ة �لعقاب و�لت�صيق 
قائم��ة علي��ه رغ��م ظروف��ه �ل�ص��حية �لت��ي 

تزد�د �صوء� يومًا بعد يوم.
�ل�ص��حية  وم�ص��اكله  �الأ�ص��ري  معان��اة  ورغ��م 
و�لتحك��م  �ل�ص��يطرة  فاق��د  فه��و  �لعدي��دة، 
خارج��ي  كي���س  وي�ص��تخدم  باأطر�ف��ه، 
)لاإخر�ج(، ويعتمد ب�ص��كل كب��ري على رفاقه 
يف �الأ�ص��ر يف �إد�رة حيات��ه د�خ��ل �ملعتقل، �إال 
�أن �إد�رة �ص��جن �لنق��ب مُتع��ن يف �همال��ه وال 
ُتقدم له �أي عاج �صوى �مل�صكنات دون �كرت�ث 

لاإن�صانية ولو كذبًا.
�أمر��ص��ا  يحمل��ون  �الأ�ص��رى  م��ن  كب��ريً�  كم��ا 
و�لتهاب��ات  �ل�ص��رطانية  كاالأور�م  خط��رية 
�لرئ��ة، ف�ص��ا ع��ن �الأمر����س �ملزمن��ة �لت��ي 
ال ع��اج له��ا �إال حب��ة �أكم��ول يتن��ازل عنه��ا 
�ل�صجان بعد م�ص��اومة �الأ�صري يف �أ�صد حلظات 

�صعفه وهزل ج�صده.

غزة-�لر�أي
 نفى د.عاء حل�س مدير �ص��يدلة 
�مل�صت�ص��فيات بالوز�رة م��ا تناقلته 
و�ص��ائل �الع��ام حول من��ع وز�رة 
�ل�صحة ل�صرف �مل�صاد�ت �حليوية 

�إال بو�صفة طبية.
تد�ول��ه  مت  م��ا  �أن  حل���س،  و�أك��د 
ه��و عب��ارة ع��ن مق��رتح لتطبي��ق 
تو�ص��يات منظمة �ل�صحة �لعاملية 
و ��صتن�صاخ جتربة �لدول �ملجاورة 
يف من��ع تد�ول �مل�ص��اد�ت �حليوية 

من غري و�صفة طبية .
ولف��ت حل���س �أن��ه مل يت��م �عتماد 
ه��ذ� �ملقرتح و �لتو�ص��يات ب�ص��كله 
�لنهائ��ي من قبل وز�رت��ه يف قطاع 
غ��زة نظر� للظروف �ال�ص��تثنائية 
�لتي مير بها �لقطاع من �حل�ص��ار و 

�الغاقات.

" الصحة" تنفي 
منع صرف 

المضادات الحيوية 
إال بوصفة طبية

حملة تنطلق من 70دولة

"االحتالل يقتل األسرى" على عينك يا وطن


