
غزة- الراأي- اآالء النمر
ال  ال�ش��ائعات  �ش��ندوق  م��ن  ال�ش��ادرات 
الفايرو���س  انت�ش��ار  بح�ش��ب  يتوق��ف 
ل��دول  واجتياح��ه  ب�"كورون��ا"،  امل�ش��مى 
بف�ش��ل  واالأوروبي��ة  العربي��ة  الع��امل 
�شرعت��ه الغريب��ة يف االنت�ش��ار واإ�شاب��ة 
الع��دوى  طري��ق  ع��ن  ب��ه  االآالف  مئ��ات 
املبا�ش��رة وغري املبا�شرة، م��ا اأثار خماوف 
الفل�شطيني��ن يف قط��اع غ��زة ب��اأن ي�ش��ل 

اأرا�شيهم. تارة عل��ى �شبيل املزاح واأخرى 
عل��ى �شبي��ل اجلدي��ة امل�شاحب��ة للخوف 
بو�ش��ول هذا الفايرو�س املعدي اإىل قطاع 
غ��زة نظ��رًا الجتياح��ه ال��دول القريبة 
واملجاورة، يتناول املواطنون الق�شية على 
اأن��ه �شرب من اخليال عل��ى اأ�شا�س اأن هذا 
القطاع من اأكرث البقاع الذي با�شتطاعته 
التزام مكانه ومقاطع��ة ال�شفر بناء على 
احل�ش��ار املفرو�س عليه الذي كان "ع�شاه 

خريًا بح�شب الفل�شطينين".
وي��ردد مواطنون بقوله��م: "املر�س وباء 
ميك��ن ل��ه اأن ي��اأكل م��ا تبق��ى م��ن عافية 
ذاق��ت  اخل�شو���س  وج��ه  عل��ى  وغ��زة 
م��ا يكفيه��ا م��ن ب��اء احل��روب والدم��ار 
والت�شري��د وه��ي اأغنى ما يك��ون عن هذه 
ال�شح��ة  وزارة  مطالب��ن  االأمرا���س"، 
واجلهات املخت�شة بعمل ما يلزم بالن�شبة 
املج��اورة  ال��دول  م��ن  القادم��ن  حل�ش��ر 

وتنفي��ذ اإجراءات احرتازية للوقاية من 
االأمرا�س املعدية.

اأج��رت  الت��ي  ح��االت  اخلم���س  وب�شب��ب 
�شحي��ًا  حج��رًا  عليه��م  ال�شح��ة  وزارة 
ب�ش��اأن  الازم��ة  الفحو�ش��ات  الإج��راء 
�شح��ة اأج�شادهم من وباء "كورونا"، على 
خلفي��ة قدومهم من ال�ش��ن، تزداد ن�شبة 
ال�شائع��ات التي ت��روي اإ�شاب��ة الع�شرات 
دون م�ش��ادر موثوق��ة والت��ي م��ن �شاأنه��ا 

احلج��ر  ف��رتة  وتاأخ��ذ  البلبل��ة.  اإث��ارة 
ال�شح��ي ما بن اأ�شب��وع اإىل اأ�شبوعن اإىل 
ح��ن و�ش��ول نتائ��ج العين��ات الت��ي تقرر 
فح�شه��ا واإر�شالها اإىل خمتربات رام اهلل، 
ب�شبب عدم امتاك وزارة ال�شحة للجهاز 

الذي يك�شف الفريو�س.
بدوره��ا ب��ددت وزارة ال�شح��ة يف قط��اع 

املواطن��ن  �شائع��ات  غ��زة 
بانت�ش��ار  املتعلق��ة 
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غزة- الراأي- �شامي جاد اهلل
مدر�ش��ة  يف  التكنولوجي��ا  معلم��ة  ُتب��دع 
الرافدين االأ�شا�شية امل�شرتكة بغرب غزة 
اأم��اين برهوم يف اإنتاج االأفام الكرتونية 
التعليمية للمرحل��ة االأ�شا�شية من خال 

الت�شجيل والتمثيل باأ�شوات طالباتها.
وخ��ال م�شريتها العملي��ة حر�شت اأماين 
عل��ى التجدي��د يف اأ�شلوبه��ا كمعلمة حيث 
رك��زت عل��ى رقمن��ة منه��اج التكنولوجيا 
لل�ش��ف ال�شاد���س والذي حولت��ه لق�ش�س 
علمي��ة مب�شاركة الطالب��ات حيث اأنتجت 

العديد من االأفام الكرتونية.
كم��ا عملت عل��ى رقمنة منه��اج الربجمة 
بلغة �شكرات�س لل�شف ال�شاد�س اإىل اأفام 
بطريقة املو�شن جرافيك وحتى اللحظة 
ووظف��ت  تعليمي��ة  اأف��ام   10 اأنتج��ت 
التكنولوجي��ة  التطبيق��ات  م��ن  العدي��د 
مث��ل تطبي��ق كاه��وت لعم��ل امل�شابق��ات و 
االألع��اب داخ��ل الف�ش��ل وتطبي��ق بليكرز 
 QR يف االختب��ارات الق�ش��رية و تقني��ة

.  code
كم��ا تق��وم بتوظي��ف التقني��ات ال�شابقة 
التع��اوين  التعل��م  ا�شرتاتيجي��ات  م��ع 
اأو  جيك�ش��و  اإ�شرتاتيجي��ة  و  الن�ش��ط  و 
اخلرباء – والقبعات ال�شت – واخلرائط 
الذهني��ة – ومكع��ب االأ�شئل��ة –و ثنائ��ي 
التدري��ب – والروؤو���س املرقم��ة مع��ا –و 
البح��ث ع��ن الن�ش��ف االآخ��ر وغريها من 

اال�شرتاتيجيات.
وحلل م�شكلة عدم وجود خمترب حا�شوب 
يف املدر�ش��ة قام��ت املعلم��ة اأم��اين بعم��ل 
خ��ال  م��ن  �شكرات���س  للبن��ات  حم��اكاة 
ت�شميمه��ا وق�شه��ا عل��ى �شكل قط��ع بازل 
حتاك��ي  بطريق��ة  لوح��ة  عل��ى  مرتب��ة 

املقاطع الربجمية يف �شكرات�س .
وعملت املعلمة اأماين على ن�شر ما ُتوظفه 
لزمائه��ا املعلم��ن واملعلم��ات م��ن خ��ال 
 4 بعم��ل  التو�شيحي��ة فقام��ت  الدرو���س 
درو���س تو�شيحي��ة يف كل در���س وظف��ت 
تقني��ة معين��ة م��ع اإ�شرتاتيجي��ة معين��ة 

لكي يت��م نقله��ا لزمياته��ا املعلم��ات، كما 
مدر�ش��ة  م��ع  تواأم��ة  اتفاقي��ة  عق��دت 
ال��رباق بهذا اخل�شو���س واالآن تعمل على 
مبادرت��ن اأهمها مب��ادرة خذ بيدي والتي 
م��ن خالها تق��دم معاجل��ة حت�شيلية من 
خال توظيف منه��اج التعلم االجتماعي 

العاطفي.
وللمعلم��ة اأم��اين احلا�شل��ة عل��ى ر�شال��ة 
ماج�شت��ري يف التكنولوجي��ا عدة اإجنازات 
علمي��ة منها ورقة عمل بعن��وان” الويكي 

كاأداة تفاعل اجتماعية
وامل�شارك��ة يف اإنت��اج اأول منه��اج حمو�شب 
للتكنولوجيا »تكنولوجيا ال�شف العا�شر« 
من خ��ال ق�ش��م التعلي��م االلك��رتوين يف 

وزارة الرتبية والتعليم.
الدرو���س  م��ن  الع�ش��رات  �شمم��ت  كم��ا 
يف  والثال��ث  الث��اين  لل�ش��ف  املحو�شب��ة 
مبح��ث الريا�شي��ات بالتع��اون م��ع �شركة 
اليوتي��وب  عل��ى  قن��اة  ولديه��ا  اآيب��ال 

متخ�ش�شة يف املجال التعليمي.
ويف جم��ال ح�ش��د اجلوائ��ز فق��د تاأهل��ت 
للت�شفية النهائية جلائزة التعاون للمعلم 
املتميز عن مبادرتها خارج االإطار، وفازت 
بجائ��زة مبادرت��ي يف دورته��ا ع��ن الع��ام 
التعليمية  املن�ش��ة  2017 ع��ن توظي��ف 
تكنولوجي��ا  تدري���س  يف   Edmodo
بجائ��زة  ف��ازت  كم��ا  ال�شاب��ع،  ال�ش��ف 
يف  التعلي��م  لدع��م  والتمي��ز  االإجن��از 
فل�شط��ن بدورته��ا للع��ام 2017-2018 
والت��ي  لنتعل��م  نتوا�ش��ل  مبادرته��ا  ع��ن 
هدف��ت من خاله��ا لفت��ح قن��وات ات�شال 
بينه��ا وب��ن والطالب��ات واأولي��اء االأم��ور 
توظي��ف  خ��ال  م��ن  املحل��ي  واملجتم��ع 

و�شائل التوا�شل االجتماعي.
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غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
الفل�شطين��ي  ال�شع��ب  يق��اوم  ال 
ب�شاح��ه و�شم��وده و�ش��ربه فق��ط 
كي��ان االحت��ال، ب��ل تع��دى ذل��ك 
اىل مقارع��ة االحت��ال يومي��ا من 
خال اال�شت��زادة وتنمية قدراته 
ب�شت��ى  ذات��ه  وتطوي��ر  الثقافي��ة 
الط��رق، اىل جانب تو�شيع مداركه 
يف مواجه��ة ع��دو ي�شع��ى ب��كل م��ا 
اأوت��ي م��ن ق��وة لتغيي��ب الق�شي��ة 

الفل�شطينية.
ال�شب��اب  م��ن  كث��ري  وي�شع��ى 
الفل�شطين��ي والفتي��ة اىل تنمي��ة 
امل�شارك��ة يف  م��ن خ��ال  ثقافته��م 
العديد م��ن املب��ادرات وامل�شابقات، 
التي تربز م��دى رغبتهم يف التميز، 
خ��ال  م��ن  اأهدافه��م  وحتقي��ق 
م�شتقب��ل  تبن��ي  ثقافي��ة  مقاوم��ة 

اأف�ش��ل له��م ولوطنه��م، يف مواجهة 
احتال غا�شم.

م�شابق��ة  مقاوم��ة"  "الق��راءة 
بغ��زة،  الثقاف��ة  وزارة  اأطلقته��ا 
الق��راءة  ثقاف��ة  تعزي��ز  به��دف 
واملطالع��ة ل��دى االأجي��ال ال�شابة، 
التلخي���س  مه��ارات  واإك�شابه��م 

وال�شياغة الُلغوية و�شامة الُلغة

تعزيز ثقافة القراءة
حمم��د  د.  املكتب��ات  ع��ام  مدي��ر 
ال�شريف قال يف حديث ل�"الراأي": 
تعزي��ز  اإىل  ته��دف  امل�شابق��ة  "اإن 
ثقافة القراءة واملطالعة لدى فئة 
ال�شب��اب، وت�شجيعه��م وحتفيزه��م 
ح��ول  وااللتف��اف  الق��راءة  عل��ى 
الق�شاي��ا  ومواكب��ة  الكت��اب 

الفل�شطينية املعا�شرة".

اإىل  اأي�ش��ا  امل�شابق��ة  وته��دف 
تعزي��ز ثقافة الق��راءة يف املجتمع 
الفل�شطيني، وتفعي��ل دورها البارز 
يف تنمي��ة املجتم��ع، ورْف��ع كف��اءة 
مه��ارات  ا�شتخ��دام  يف  ال�شب��اب 
الق��راءة، مثل: ا�شتخدام الفهار�س 
ال�ش��ور،  وتف�ش��ري  واملراج��ع، 
واللَّوح��ات،  والر�ش��وم  واخلرائ��ط 
وتنظيم املادة املْقروءة مبا يف ذلك 
للعناوي��ن  والت�شني��ف  التلخي���س 
وتنمي��ة  والفرعي��ة،  الرئي�ش��ة 

مراتب الَفهم املختلفة.
اأ�ش��اف  الفك��رة،  طبيع��ة  وح��ول 
امل�شابق��ة  فك��رة  اإن  ال�شري��ف:" 
ج��اءت انطاًقا م��ن روؤي��ة الوزارة 
و�شعيها الإعداد جيٍل مبدٍع ومثقٍف 
واإدراك  الواق��ع،  ق��ادٍر عل��ى فه��م 
ثقافي��ٍة  برام��ٍج  ع��رب  متطلبات��ه 

وتوعويٍة هادفٍة ومتكاملٍة".
وفيم��ا يتعل��ق ب�ش��روط امل�شابق��ة، 
اأ�ش��ار ال�شري��ف اإىل اأنَّ��ه يج��ب اأن 
يكون عمر املتق��دم ما بن 19-35 
�ش��روط  عاًم��ا، و�ش��رورة مراع��اة 
الفني��ة  وال�ش��روط  التَّلخي���س 

املتعقلة بالكتابة والهوام�س.

ثالثة محاور
م��ن  امل�شابق��ة  يف  امل�شارك��ة  وتت��م 
خال ا�شتهداف ثاثة كتب تغطي 
ثاثة حماور رئي�شيَّة، على اأن يتم 
تلخي�شه��ا مب��ا ال يزيد ع��ن 20% 
من حجم الكت��اب الواحد، وت�شليم 
��ٍة واأخ��رى ورقية  ن�شخ��ٍة الكرتونيَّ

عن املادة امللخ�شة.
ووف��ق ما ذكره ف��اإن الكتب التي مت 
حتديده��ا هي يف املح��اور الثاثة، 

اأوًله��ا املحور الدين��ي وكتاب رو�شة 
االأنوار يف �شرية النبي املختار، ثانًيا 
املح��ور التاريخ��ي وكت��اب الق�شية 
الفل�شطيني��ة ملح�شن �شال��ح، وثالًثا 
حم��ور التنمي��ة الب�شري��ة وكت��اب 

طريق النجاح الإبراهيم الفقي.
الكت��ب  تل��ك  حتمي��ل  وميك��ن 
اإلكرتونًي��ا، وذل��ك من خ��ال زيارة 
�شفح��ة وزارة الثقاف��ة على موقع 

التوا�شل االجتماعي في�شبوك.
جدي��ر بالذك��ر اأنَّ وزارة الثقاف��ة 
"غ��زة  معر���س  موؤخ��ًرا  اختتم��ت 
ع��دد  مب�شارك��ة  للكت��اب،  ها�ش��م" 
��ة واملوؤ�ش�شات  �شر املحليَّ م��ن دور النَّ
حق��ق  حي��ث  ��ة،  الثَّقافيَّ واملراك��ز 
جناًح��ا جماهريًي��ا كب��رًيا، وذل��ك 
بع��د انقطاع �شن��وات طويلة ب�شبب 

ظروف احل�شار على غزة.

تنفذ مبادرة التعليم االجتماعي العاطفي

المعلمة "برهوم " تبدع في إنتاج األفالم الكرتونية التعليمية

أطلقتها وزارة الثقافة بغزة..

القراءة مقاومة.. إنعاش لقضية فلسطين المغيبة
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�شمال غ��زة- الراأي- توفي��ق ال�شيد �شليم 
.:

رغم قلة االإمكان��ات وكرثة املعيقات.. اإال 
اأنه��ا اآمنت بحّقها.. وت�شّلح��ت بقدراتها.. 
حتقي��ق  نح��و  الواث��ق  خط��وات  وَخَط��ت 
ب��ن  م��ن  فاجرتح��ت  وذاته��ا،  كينونته��ا 
ال�شعوبات “م��ن حقي اأن اأكون”.. مبادرٌة 
اإبداعي��ة طموح��ة.. اأهدافه��ا �شامي��ة.. 
غاياته��ا واع��دة.. اأدواتها رغب��ٌة وطموٌح 
يناط��ح ال�شح��اب.. اإنه��ا مدر�ش��ة زي��د بن 
حارث��ة االأ�شا�شي��ة امل�شرتك��ة، مبديري��ة 

الرتبية والتعليم يف �شمال غزة.
وع��ن الظ��روف الت��ي واكب��ت مي��اد تلك 
املب��ادرة )من حقي اأن اأكون( قالت مديرة 

املدر�ش��ة اأ. راني��ة ب�شل واالأم��ل بالنجاح 
معقود اأمام ناظريها، اإنها جاءت ا�شتجابة 
طبيعية للتحدي��ات التي متر بها “زيد بن 

حارثة”.
واأو�شح��ت اأ. ب�شل اأن م�ش��اورات وجل�شات 
ع�شف ذهني ممتدة �شارك��ت فيها معلمات 
املدر�ش��ة ق��ادت اإىل تبن��ي ه��ذه املب��ادرة 
الت��ي تتمرد على الواق��ع، لتوؤكد على حق 
طلبة املدر�شة يف العي�س يف بيئة تعليمية 
لي�شت “منا�شبة” فح�شب، واإمنا “ممتعة” 
ق��ادرة عل��ى تفج��ري طاق��ات الطلب��ة يف 
اجت��اه احل�شول على العل��م واملعرفة التي 

ي�شتحقون وبالطريقة التي يحبون!
واأ�ش��ارت اإىل اأن املب��ادرة ت�شته��دف طلبة 

ال�ش��ف الث��اين االأ�شا�ش��ي الذي��ن يعان��ون 
الدرا�ش��ي،  التح�شي��ل  يف  ملمو�ش��ًا  �شعف��ًا 
حي��ث مت اختياره��م بن��اًء عل��ى درا�ش��ة 
درا�ش��ة  �شليم��ة،  علمي��ة  واأ�ش���س  مهني��ة 
�شاركت فيها معلمات �شفوف ال�شف الثاين 
اإىل جانب مر�شدة املدر�شة التي تقف على 

متا�س مبا�شر مع كل طلبة املدر�شة.
الت��ي  الرتبوي��ة  اال�شرتاتيجي��ات  وع��ن 
ارتاآه��ا فريق املب��ادرة لتنفي��ذ “من حقي 
مت  اأن��ه  اإىل  ب�ش��ل  اأ.  لفت��ت  اأك��ون”  اأن 
اعتم��اد ا�شرتاتيجي��ة التعل��م املمت��ع م��ع 
كل م��ا حتمل��ه ه��ذه اال�شرتاتيجي��ة م��ن 
اأدوات وطرائ��ق تقود اإىل حتقيق النتائج 
املرجت��اة م��ن اتب��اع تل��ك اال�شرتاتيجية 

الت��ي ب��داأت تاأخ��ذ م�شاح��ة مهم��ة ل��دى 
العملي��ة  يف  واملخت�ش��ن  الرتبوي��ن 

التعليمية.
خ��ال  وم��ن  اأنه��ا  اإىل  ب�ش��ل  اأ.  واأ�ش��ارت 
التوا�ش��ل م��ع املجتم��ع املحل��ي اإىل جانب 
اإبداع معلمات املدر�ش��ة، ا�شتطاعت اإعداد 
امل�شاع��دة  االأدوات  م��ن  متمي��زة  باق��ة 
لتطبي��ق ا�شرتاتيجي��ة التعل��م املمتع، من 
األعاب تربوي��ة، واأن�شطة �شمعية، واأخرى 
وبطاق��ات  الدم��ى،  وم�ش��رح  ب�شري��ة، 
وغريه��ا  حتفيزي��ة،  وهداي��ا  تعليمي��ة، 

الكثري مما وجدناه يف الغرفة ال�شفية.
ورغم اأن تلك املبادرة مل مي�ِس على تبنيها 
وتنفيذها �شوى ب�شعة اأ�شهر، اإال اأنها بداأت 

توؤت��ي اأكله��ا، م��ن حي��ث التغي��ري ال�شلوكي 
ل��دى الطلب��ة ال��ذي ق��اد بطبيع��ة احلال 
اإىل حت�ّش��ن وا�شح يف م�شتوي��ات التح�شيل 
لديه��م، وه��و م��ا تثبت��ه املتابع��ة اليومية 
ل�شلوكهم، واالختب��ارات التي مت اإجراوؤها 

لهم. وفق ما اأكدته مديرة املدر�شة.
وخ��ال زيارتن��ا للغرف��ة ال�شفي��ة، حيث 
امل�ش��رح احلقيقي والفعلي لتنفيذ املبادرة، 
فوجئن��ا مبدى االإب��داع، وحجم االنتماء، 
ي��د  عل��ى  املتحق��ق  االإجن��از  وحقيق��ة 
املعلمت��ن دع��اء ورد، وفاطم��ة اأب��و ندى، 
اللتن جنحتا يف حتوي��ل القاعة ال�شفية 
اإىل حديق��ة غّن��اء.. يك�شوه��ا “ال��ورد” 

ويعلوها “الندى”!.

غزة-الراأي- اآالء النمر
يغي��ب عن طلبة الثانوية العامة بعد اإنهائهم 
املرحل��ة التعليمي��ة امل�شريي��ة بالن�شب��ة لهم 
االن�شم��ام اإىل تخ�ش�ش��ات عملي��ة بالدرجة 
االأوىل تلحقه��م ب�ش��وق العم��ل اأواًل واأخ��ريًا، 
فهم يتوجه��ون باأنظارهم وح�ش��ب حتفيزات 
اأولي��اء اأموره��م اإىل التخ�ش�ش��ات التقليدية 
الت��ي �شت�شن��ع م��ن الواح��د منه��م اأ�شت��اذًا اأو 
اأن  اأو حت��ى مهند�ش��ا، عل��ى اعتب��ار  دكت��ورًا 
التخ�ش�ش��ات التقني��ة ال يلتح��ق به��ا اإال م��ن 

فقد جمموع عاماته النهائية.
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف اإط��ار عملها على 
اإي�ش��ال االأف��كار املغلوط��ة ب�شكله��ا ال�شحي��ح 
لطلب��ة الثانوي��ة العام��ة، ب��اأن التخ�ش�ش��ات 
التقني��ة املواكب��ة لع�ش��ر التكنولوجي��ا ه��ي 
بحاج��ة لطلب��ة قادرين عل��ى فه��م تفا�شيل 

معق��دة، وه��ي بحاجة لتفوق ذهن��ي ومعرفة 
وارتفاع من�شوب ال�شغف اأي�شًا لدى الطالب.

رئي�س ق�شم التوجيه املهني يف وزارة الرتبية 
ل�"ال��راأي"  ق��ال  حمم��د،  خل��دون  والتعلي��م 
م��ن ال�شروري العم��ل على تعري��ف و توجيه 
خمتل��ف موؤ�ش�ش��ات املجتمع املحل��ي باأهمية و 
طبيعة التعليم التقني بكل الو�شائل املتوفرة 
لدينا و الت��ي من اأهمها و�شائل االإعام وذلك 
لتح�ش��ن �ش��ورة التعلي��م التقن��ي يف املجتمع 
عل��ى  االإم��كان  بق��در  والعم��ل  الفل�شطين��ي 

تو�شيحها لدى خمتلف �شرائح املجتمع.
واأو�ش��ح خل��دون حمم��د ال��ذي يحر���س على 
ت�شحي��ح كل م��ا ه��و مغل��وط بح��ق التعلي��م 
التقن��ي الذي يرتق��ي بكل من يلتح��ق به من 
الفتي��ات وال�شب��اب، :"التعلي��م التقني يلعب 
دورا مهم��ا يف دفع عجلة التقدم التكنولوجي 

و االقت�ش��ادي للدول و املوؤ�ش�ش��ات التعليمية 
الت��ي تقوم على دع��م و توفري ه��ذا النوع من 
التعلي��م احلي��وي و امله��م لتحقي��ق التنمي��ة 
امل�شتدام��ة و تطوير الكوادر الب�شرية و دعم 

و ت�شجيع املواهب الطابية االإبداعية".
بالتعلي��م  التوجي��ه  ق�ش��م  رئي���س  ويوج��ه 
ن�شائح��ه الأولي��اء االأمور قب��ل الطلبة، على 
اأ�شا���س اأنهم املوؤثر االأول عل��ى م�شري اأبنائهم 
يف اختي��ار تخ�ش�شاته��م واإر�شاده��م للطريق 
ال�شحي��ح، وتنمية الرغب��ة لديهم باالنتماء 
اإىل طري��ق ي�شمن له��م م�شتقبل اآم��ن من �شر 

اال�شطفاف يف طوابري البطالة.
وتوف��ر وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ع��ددًا م��ن 
الت�شهي��ات لعدد من فئ��ات الطلبة الراغبن 
يف االن�شم��ام ملقاع��د الكلي��ات التقني��ة التي 
موزع��ة  كلي��ة  ع�شري��ن  اإىل  عدده��ا  ي�ش��ل 

ل��ذوي  ت�شم��ح  حي��ث  القط��اع،  اأنح��اء  عل��ى 
اإىل  باالنتم��اء  اخلا�ش��ة  االحتياج��ات 
التخ�ش�ش��ات التقني��ة، وتفت��ح املج��ال اأم��ام 

الفتيات اأي�شا.

مزايا عديدة
وبح�ش��ب وزارة الرتبي��ة والتعليم التي تبذل 
جه��دًا الإنعا�س التخ�ش�ش��ات التقنية واإحلاق 
املزي��د من الطلبة اإليها، فه��و يتمتع بعدد من 
املزاي��ا الت��ي يغفل عنه��ا الطلب��ة واأوليائهم، 
ومن بع�شها انخفا�س تكلفة الدرا�شة مقارنة 
بالتعليم اجلامعي ومدته الدرا�شية االأطول، 
وات�شاع جمال التخ�ش�شات التي تتيح للطالب 
حري��ة اختي��ار تخ�ش���س دقي��ق يت��واءم مع 

ميوله وقدراته ومتطلبات �شوق العمل.
بتخ�ش�شاته��ا  التقني��ات  اأن  تعت��رب  التعلي��م 

الكث��رية والكب��رية ه��ي دف��ع بعجل��ة التطور 
والرفع��ة االقت�شادي��ة والتكنولوجية، وهي 
عام��ة فارق��ة يف اإعم��ال الدم��اغ ل�شال��ح ما 
يفي��د املجتمع بكل مفرداته، كما تت�شم مبنح 
الطال��ب الواح��د اإمكاني��ة اقتنا���س فر���س 
العم��ل اأو ابت��داع فر�ش��ة عمل خا�ش��ة به اأو 

م�شروع �شغري.
اجلدي��ر بذك��ره اأن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 
التقن��ي  "التعلي��م  بعن��وان  حمل��ة  اأطلق��ت 
نح��و م�شتقب��ل م�ش��رق"، يف اإط��ار الدخول يف 
م�شابق��ة ع�شري��ة مع التط��ور، واإمن��اء جيل 

قادر على متطلبات ع�شره.
وكما ه��و معروف ف��اإن التكنولوجي��ا هي لغة 
الع�ش��ر، والتط��ور ال�شريع هو عام��ة فارقة 
يف تاري��خ الدولة اأو املدين��ة اأو حتى االأفراد 

املواكبون الأحدث التقنيات.

اعتمدت استراتيجيات التعلم الممتع…

“من حقي أن أكون”.. مبادرة تروي فصولها مدرسة زيد بن حارثة 

"التعليم التقني" متى يكون بوصلة الطلبة في عصره؟
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�شمال غزة-الراأي- توفيق ال�شيد �شليم
عندم��ا يتح��ّول املج��رد اإىل حم�شو���س، 
اإىل  واحلل��م  واق��ع..  اإىل  واخلي��ال 
حقيق��ة، فاعل��م اأن��ك يف قلع��ة تربوية 
ح�شين��ة، ا�شمه��ا “حف�ش��ة بن��ت عم��ر 
االأ�شا�شي��ة للبن��ن”، اإحدى ق��اع العلم 
والوعي واملعرف��ة، املنبثقة عن مديرية 

الرتبية والتعليم يف �شمال غزة.
والأنه��ا “حف�شة بنت عم��ر”، التي اآمنت 
بقي��ادة  والتكامل��ي،  بالعم��ل اجلماع��ي 
مدي��ر املدر�ش��ة اأ. مغن��م عب��د الرحمن، 
ُح��ّق له��ا اأن حت�ش��د جم��دًا، جم��ٌد ذاق 
حاوت��ه معلم��و وطلب��ة املدر�ش��ة عل��ى 
ال�ش��واء، من خ��ال املب��ادرة االإبداعية 
“ازرع اأمًا.. حت�شد جمدا” التي حتاول 
من خالها خلق بيئة تعليمية حتفيزية 
التفك��ري  مه��ارات  تنم��ي  واإبداعي��ة 
االإبداع��ي، لي���س ل��دى الطلب��ة فح�شب 

واإمنا لدى املعلمن اأي�شًا.

6 محاور
حم��اور  �شت��ة  عل��ى  املب��ادرة  وت�شتم��ل 
باجلني��ة  “التعزي��ز  وه��ي:  رئي�ش��ة 
التعليم��ي، وقامو���س الطال��ب اأن��ا كن��ز، 
والكت��اب املح�شو���س اأو املج�ش��م يف مادة 
االأ�شا�ش��ي،  االأول  لل�ش��ف  الريا�شي��ات 
واإن�ش��اء  النموذج��ي،  ال�ش��ف  واإع��داد 
قاع��ة امل��رح والتعلم، وتنظي��م م�شابقة 
الكرتونية منهجية لطاب ال�شف االأول 

على م�شتوى مدار�س املديرية”.
وخال ه��ذا التقرير، �شنح��اول ت�شليط 

ال�ش��وء على حمور الكت��اب املح�شو�س يف 
مادة الريا�شيات لل�شف االأول االأ�شا�شي، 
حي��ث يقول �شاحب الفكرة واالإعداد اأ. 
ع��اء اأب��و اجلدي��ان، اإن فك��رة اإع��داد 
الكت��اب املح�شو���س، ج��اءت م��ن خ��ال 
تطبي��ق  و�ش��رورة  باأهمي��ة  ا�شت�شع��اره 
ا�شرتاتيجي��ة التعل��م املمت��ع خا�ش��ة مع 
طلب��ة ال�شف االأول االأ�شا�شي، الذين هم 
يف اأم���ّس احلاج��ة اإىل اأ�شالي��ب تربوية 
وتعليمي��ة غ��ري تقليدي��ة ق��ادرة عل��ى 

حتفيزهم للتعلم.
واأ�ش��اف اأن م��ادة الريا�شي��ات بطبيعتها 
م��ادة جاف��ة وجم��ّردة، ولكنه��ا يف ذات 
الوقت قابلة للتحول اإىل اأدوات وو�شائل 
الفه��م  ُتع��ن الطال��ب عل��ى  حم�شو�ش��ة 
واحلفظ والتذكر، ب�ش��كل مغاير عن كل 
االأ�شالي��ب التدري�شي��ة املختلف��ة، وم��ن 
هنا جاءت فكرة الكتاب املح�شو�س الذي 
ي�ش��م ب��ن جنبات��ه 15 حم��ورا ت�ش��ّكل 
حم��اور امل��ادة لل�ش��ف االأول االأ�شا�ش��ي، 

احل�شابي��ة  العملي��ات  عل��ى  ترك��ز 
االأ�شا�شية مثل اجلمع والطرح وعامات 
والع��دد  والت�ش��اوي،  واالأ�شغ��ر  االأك��رب 
ال�شاب��ق والت��ايل وغريه��ا م��ن العمليات 

احل�شابية.
واأ�شار اإىل اأن �شفحات الكتاب امل�شنوع من 
اخل�ش��ب ت�شل��ح كل �شفحة م��ن �شفحاته 
اأن تك��ون و�شيلة تعليمية م�شتقلة بذاتها 
مل��ا فيها م��ن جم�شم��ات حم�شو�ش��ة تخدم 
العملي��ات احل�شابية املختلفة. واأو�شح اأ. 

اأب��و اجلديان اأن فكرة الكت��اب املح�شو�س 
عل��ى  تعم��م  الأن  ت�شل��ح  الريا�شي��ات  يف 
مباح��ث اأخ��رى، لت�شفي مزي��دًا من اجلو 

التدري�شي املمتع.
ي�ش��ار هن��ا اإىل اأن فري��ق املب��ادرة “ازرع 
اأم��ا.. حت�ش��د جم��دا” باالإ�شاف��ة اإىل 
واأ.  الرحم��ن  عب��د  اأ.  املدر�ش��ة  مدي��ر 
اأب��و اجلدي��ان، ت�ش��م كا م��ن اأ. حممود 
اأب��و غايل، اأ. و�ش��ام ال�ش��رايف، واأ. �شامي 

عوي�شة.
وكان مدي��ر التعلي��م اأ. نبي��ل العرابي��د 
ج��واد  اأ.  االإداري��ة  الدائ��رة  ومدي��ر 
�شاحلة، ومدير الدائرة الفنية اأ. مو�شى 
�شه��اب، ورئي���س ق�ش��م االإدارات د. معن 
اأب��و جا�ش��ر، ورئي���س جلنة املب��ادرات د. 
اأحمد اأبو علب��ة واأع�شاء اللجنة، وعدد 
من م�شريف املرحل��ة، واملعلمن املتميزين، 
حف��ل  ح�ش��ور  يف  موؤخ��رًا  �شارك��وا  ق��د 
توقي��ع الكت��اب املح�شو�س ال��ذي نظمته 
املدر�شة احتفااًل به��ذا االإجناز الرتبوي 
امله��م ال��ذي باركه مدي��ر التعلي��م، مثنيًا 
وم�شيدًا بجهود كل من �شارك يف اإجنازه.
واأك��د اأ. العرابيد اأن من اأهم االإجنازات 
مبادرت��ي  م�ش��روع  وراء  م��ن  املتحقق��ة 
ال��وزارة  اأطلقت��ه  ال��ذي   )2020(
ه��و  احل��ايل،  الدرا�ش��ي  الع��ام  مطل��ع 
تفج��ري الطاق��ات الكامنة ل��دى املعلمن 
واالإدارات الرتبوي��ة املختلف��ة، م�ش��ددًا 
عل��ى اأن ذل��ك ال�ش��روع �شينعك���س حتمًا 
على البيئة التدري�شية والتعليمية على 

�شكل جناحات واإجنازات هنا وهناك.

تقرير
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غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
االحت��ال  �شلط��ات  حت��اول  ال 
االأ�ش��ري  االإ�شرائيل��ي تكبي��ل حري��ة 
ب��ل  االأ�شالي��ب،  ب�شت��ى  الفل�شطين��ي 
باخت��اف  االأمرا���س  زرع  يف  تتف��ن 
األوانه��ا بداخل��ه، ليبق��ى رهين��ة له��ا 
تنه���س ما �شاءت م��ن ج�شده، في�شقط 
ما بن �شهيد واأ�ش��ري للقيد واملر�س يف 

اآن واحد.
متار�شه��ا  يومي��ة  اقتح��ام  عملي��ات 
بح��ق  االحت��ال  �شج��ون  م�شلح��ة 
ال�شج��ون،  ق�شب��ان  خل��ف  االأ�ش��رى 
الكث��ري  �شح��ة  تده��ور  جان��ب  اىل 
منه��م جراء االأمرا���س التي تكاثرت 
عليهم جراء وجود اأجهزة الت�شوي�س 
املتعم��دة، يف ح��ن يكتف��ي االحتال 
بحب��ات م��ن االأكام��ول امل�شكن��ة التي 

توقف االأمل موؤقتا.
م��ن  االأ�ش��رى  م��ن  الكث��ري  ويع��اين 
خطورة يف اأو�شاعهم ال�شحية نتيجة 
االإهمال الطب��ي املتعمد، حيث يعاين 

االأ�ش��ري املري�س اإياد اجلرجاوى )34 
عام��ًا( من مدين��ة خانيون���س جنوب 
قط��اع غ��زة، م��ن خط��ورة يف و�شع��ه 

ال�شحي.
واأ�شي��ب االأ�ش��ري اجلرج��اوى موؤخ��رًا 
بورم يف الدم��اغ، االأمر الذي اأدى اىل 
تراجع خطري يف �شحته، حيث يعاين 
من��ذ اأ�شه��ر من �ش��داع م��وؤمل وم�شتمر 
وت�شنجات متكررة، االأمر الذي ي�شكل 
خ�شية حقيقية على حياته، يف حال 
مل يتم االفراج عن��ه وتلقيه العناية 

ال�شحية الازمة.

24 حالة سرطان
ويعي���س يف �شجون االحتال اأكرث من 
700 اأ�شري مري�س باأمرا�س خمتلفة، 
م��ن بينه��ا 24 حال��ة الأ�ش��رى مر�شى 
مبختل��ف اأن��واع ال�شرط��ان، يف ح��ن 
يقيم 16 اأ�شري مري�س يف عيادة �شجن 

الرملة ب�شكل دائم.
وزارة  يف  االع��ام  مدي��ر  ويق��ول 

ا�ش��ام  بغ��زة  واملحرري��ن  االأ�ش��رى 
عب��ده:" يوج��د العديد م��ن االأ�شرى 
بحاجة اىل اجراء عمليات جراحية 
ب�ش��كل عاجل، يف حن يوجد اأكرث من 
اأ�ش��ري مري�س )مقع��د( ي�شتخدم   45

و�شيلة م�شاعدة يف احلركة".
اإن  ل�"ال��راأي":  وي�شي��ف يف حديث��ه 
االإهم��ال الطب��ي يعت��رب م��ن اخط��ر 
امللف��ات الت��ي يع��اين منه��ا االأ�ش��رى، 
حي��ث يتعمد االحتال ترك االأ�شرى 
اأي فحو�ش��ات  اإج��راء  دون ع��اج او 
طبي��ة، اىل جانب اأن اأو�ش��اع ال�شجن 
اأج�ش��اد  يف  املر���س  زرع  يف  ت�شاه��م 
اأجه��زة  وج��ود  ج��راء  االأ�ش��رى 

الت�شوي�س".

أوضاع كارثية
واحلدي��ث  يومي��ا  االأ�ش��رى  ويتعر���س 
وتنكي��ل  اقتح��ام  لعملي��ات  لعب��دو، 
خا�ش��ة يف ف�شل ال�شتاء، اإ�شافة اىل اأن 
معظم ال�شج��ون قدمية من��ذ االنتداب 

الربيطاين مثل �شجن جلبوع والدامون، 
اىل جانب عمليات التفتي�س املتكررة.

ووفق م��ا ذكره فاإن غ��رف االأ�شرى يف 
تل��ك ال�شج��ون �شديدة ال��ربودة، وال 
يتلق��ى االأ�ش��رى فيه��ا الع��اج الكايف، 
االأم��ر الذي يوؤدي لتده��ور اأو�شاعهم 
ال�شحي��ة وتفاقم معاناتهم، ويتوقف 
عاجه��م فقط عل��ى حب��ة االأكامول 

دون و�شفة طبية.
وتنت�شر بن �شف��وف االأ�شرى العديد 
م��ن االأمرا���س املزمن��ة مث��ل ال�شغط 
الكل��وي،  والف�ش��ل  والقل��ب  وال�شك��ر 
بع���س  لتعطي��ل  ت��وؤدي  واأمرا���س 
االأع�ش��اء باجل�ش��د، يف حي��ن تعم��ل 
م�شلح��ة ال�شج��ون على اإخف��اء امللف 
الطبي لاأ�شرى املر�شى حتى ال يعرف 

االأ�شري من ماذا يعاين، يوؤكد عبده.

220 طفل أسير
االأطف��ال،  باالأ�ش��رى  يتعل��ق  وفيم��ا 
يتواج��د  حديث��ه:"  عب��ده  يتاب��ع 

طف��ل   220 االحت��ال  �شج��ون  يف 
اأ�ش��ري، ويحرم��ون م��ن جمي��ع اأ�شناف 
الكنتين��ا، وما يجري بحقهم يف �شجن 
وا�ش��ح،  وانته��اك  جرمي��ة  الدام��ون 
حي��ث اأن ال�شج��ن حت��ت االأر���س وال 
ع��دم  جان��ب  اىل  ال�شم���س،  تدخل��ه 
توف��ر االأغطي��ة وعدم وج��ود اأبواب 
للمراحي���س، وفر���س العقوبات على 

االأ�شرى".
داخ��ل  االأ�ش��رى  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 
يف  يعي�ش��ون  االإ�شرائيلي��ة  ال�شج��ون 
ظ��روف قا�شي��ة، ويحرمون م��ن اأدنى 
مقوم��ات احلي��اة، ويتعر�شون لهجمة 
�شر�ش��ة طالت كافة مناح��ي حياتهم 
حتدي��دا هذه االأي��ام، اإ�شافة لفر�س 
مزي��د م��ن العقوب��ات عليه��م، حي��ث 
عملي��ات اقتح��ام االأق�ش��ام والغ��رف، 
االأق�ش��ام  ب��ن  التنق��ات  و�شيا�ش��ة 
وال�شج��ون واالعت��داء عل��ى االأ�شرى 
بال�ش��رب واله��راوات واتب��اع �شيا�شة 

االإذالل بحقهم.

45 أسير مقعد

أمراض سرطانية ومزمنة تنهش أجساد األسرى والعالج "أكامول"

كل صفحة عبارة عن وسيلة تعليمية

مدرسة "حفصة" تنتج كتابًا مجسمًا لتعليم الرياضيات
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غزة - الراأي
ا�شتعر���س وكي��ل وزارة االأ�شغ��ال العام��ة 
االإ�ش��كان ناج��ي �شرح��ان، الي��وم االأحد، 
اأبرز اإجن��ازات الوزارة  خال عام 2019 

املا�شي.
جاء ذلك خ��ال برنامج لقاء مع م�شوؤول، 
وال��ذي تنظم��ه وزارة  االإع��ام – املكتب 
االإعام��ي احلكوم��ي ب�ش��كل اأ�شبوع��ي يف 

مقرها مبدينة غزة.
وحت��دث م. �شرح��ان ع��ن اخلدم��ات التي 
قدمتها الوزارة يف قطاع االإ�شكان وعملية 
اإع��ادة االإعم��ار من خ��ال ح�ش��ر اأ�شرار 
ت�شعي��د مار���س وماي��و ونوفم��رب 2019، 
والعم��ل عل��ى متابع��ة عملي��ة االإغاث��ة 
الوح��دات  اإعم��ار  واإع��ادة  واالإي��واء، 
ال�شكني��ة والتي متثلت بالهدم الكلي لعدد 
اجلزئ��ي  وال�ش��رر  �شكني��ة  وح��دة   140

لعدد 1810 وحدة �شكنية.
واأ�ش��اف اأن ال��وزارة عمل��ت عل��ى تر�شيح 
برنام��ج  م��ن  لا�شتف��ادة   507 ع��دد 
االإغاث��ة واالإي��واء من ذوي اله��دم الكلي 
وال�ش��رر غ��ري ال�شال��ح لل�شك��ن م��ن خال 
عدة موؤ�ش�ش��ات يف قطاع غزة وذلك مببلغ 
 762 ع��دد  وتر�شي��ح  دوالر،  ال��ف   280
لا�شتف��ادة م��ن برنام��ج اإ�ش��اح االأ�شرار 
اجلزئي��ة م��ن خ��ال ع��دة موؤ�ش�ش��ات يف 

قطاع غزة مببلغ 280 الف دوالر.
اأن ن�شب��ة االإجن��از الكل��ي يف  واأ�ش��ار اإىل 
برنام��ج اإعادة اإعمار الوح��دات ال�شكنية 
املهدومة كليا بلغت %86 يف ظل تعهدات 
الإعادة اإعمار10،375 وحدة �شكنية من 
ا�ش��ل 12،027 وح��دة �شكني��ة مهدوم��ة 
كليا جراء ع��دوان 2014 وما بعده، واأن 
املتبقي ما قب��ل 2014 كان اآخرها منحة 
اململك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة بقيم��ة 20 
مليون دوالر من خال االونروا 10 مليون 
دوالر، وم��ن خال برنام��ج االأمم املتحدة 
االإمنائي undo 10 مببلغ مليون دوالر.

واأك��د م. �شرح��ان اأن اإجم��ايل التموي��ل 
املطل��وب لربنام��ج اإع��ادة االإعم��ار ُيق��در 
مببل��غ 451 ملي��ون دوالر، يف ظ��ل توف��ري 
دوالر  ملي��ون   370 بقراب��ة  تعه��دات 
منه��ا ويتبق��ى 81 ملي��ون دوالر مطلوب��ة 
ال�شتكمال عملي��ة اإعادة اإعمار الوحدات 
ال�شكني��ة املهدوم��ة كلي��ا، الفت��ا اأن ن�شبة 
االإجناز الكل��ي يف برنامج اإ�شاح االأ�شرار 
اجلزئي��ة بلغ��ت %63 ، واملتبق��ي قرابة 
74 ال��ف وح��دة �شكنية مت�شررة جزئيا 
باإجم��ايل  تاأهي��ل  اإع��ادة  اىل  بحاج��ة 

متويل متبقي مطلوب 95 مليون دوالر.
وب��ن اأن ال��وزارة عمل��ت عل��ى االإ�ش��راف 
واملتابعة مل�شاريع املنحة االإيطالية والتي 
ملي��ون   16.45 بقيم��ة  م�شاريع��ا  ت�ش��م 
يورو، منه��ا 1.45 مليون يور منحة ومبلغ 
15 مليون يورو قر�س ح�شن منها االنتهاء 
من م�شروع اإن�ش��اء وحدات �شكنية يف حي 
الندى- املرحل��ة االأوىل لعدد 75 وحدة 
�شكنية بح��وايل11 عم��ارة وبقيمة 4.2 
م��ن  االنته��اء  اإىل  م�ش��ريا  دوالر،  ملي��ون 
م�ش��روع اإعادة تاأهي��ل 4 بنايات مت�شررة 
ب�ش��كل بلي��غ غ��ري �شال��ح لل�شك��ن يف ح��ي 

الندى بقيمة 506 الف يورو.

مشاريع البنية التحتية
وتاب��ع اأن ال��وزارة اأ�شرف��ت عل��ى م�ش��روع 

البنية التحتية واملوقع العام بقيمة1.2  
ملي��ون ي��ورو، حي��ث بلغت ن�شب��ة االإجناز 
وحدات  اإن�ش��اء  م�ش��روع  وكذل��ك   ،75%
�شكني��ة يف حي الن��دى – املرحلة الثانية 
�شكني��ة  وح��دة   111 لع��دد  والثالث��ة  
حل��وايل 12 عم��ارة بقيم��ة 3.35 مليون 
يورو، واأن ن�شب��ة االإجناز للحزمة االأوىل 
واحلزم��ة  الثاني��ة  واحلزم��ة   ،  10%
الثالث��ة: قيد التجهيز، الفتا اإىل م�شروع 
اإعادة بناء املجمع االإيطايل  بقيمة 3.7 
ملي��ون يورو، واالنتهاء من اأعمال التقييم 
والرت�شي��ة ، واأن العمل ج��اري ال�شتكمال 
االإج��راءات لتوقي��ع العق��د م��ع املق��اول 

ومبا�شرة االأعمال يف املوقع.
 وتط��رق م. �شرح��ان اإىل نظ��ام اإدخ��ال 
م��واد البناء GRM من خ��ال مراجعة 
وتدقي��ق ملف��ات املواطنن لطل��ب توريد 
للمر�شح��ن م��ن خ��ال نظ��ام  اال�شمن��ت 
وزارة  م��ع  والتوا�ش��ل   ،Gramms
وزارة  م��ع  والتن�شي��ق  املدني��ة  ال�شئ��ون 
اأن  مبين��ا  باخل�شو���س،  املحل��ي  احلك��م 
مت��ت  جدي��دة  طلب��ات  ت�شم��ل  االأعم��ال 
وبلغ��ت  طل��ب،   3،450 عليه��ا  املوافق��ة 
كمي��ة اال�شمنت 214 الف ط��ن ، وتفعيل 
دفع��ات اإ�شمن��ت لع��دد 10،000( طل��ب. 
وبلغ��ت كمي��ة اال�شمن��ت 200 ال��ف طن ، 
والعمل عل��ى ا�شتقبال ومراجعة وتدقيق 
الطلب��ات اخلا�ش��ة لاإ�شمن��ت للم�شاري��ع 
الكربى م��ن خال النظ��ام �ش��واء املمولة 
م��ن اجله��ات املانح��ة اأو القط��اع اخلا���س 

لعدد 20 م�شروع.

مشروع البحث الميداني
وذك��ر م. �شرحان تفا�شيل م�ش��روع امل�شح 
امليداين الذي �شرعت به الوزارة لتحديث 
االجتماعي��ة  احل��االت  بيان��ات  قواع��د 
جم��ع  خ��ال  م��ن  ال�شك��ن  يخ���س  فيم��ا 
بيان��ات وتدقيق ع��دد 56،000 طلب من 
املتقدم��ن بطلبات لتح�ش��ن و�شع ال�شكن 
، واالنته��اء م��ن اإج��راء البح��ث امليداين 

لعدد 44،800 طلب.
لبيان��ات  تدقي��ق  عم��ل  مت   ": واأ�ش��اف 
البح��ث امليداين، واإع��داد برنامج تنقيط 
موحد للطلبات من الناحية االجتماعية 
ملبال��غ  م��ايل  تقيي��م  وجتهي��ز  والفني��ة 
والتوا�ش��ل  الرتمي��م،  حل��االت  التدخ��ل 

مع ع��دد من املوؤ�ش�ش��ات العامل��ة يف قطاع 
غ��زة جللب متوي��ل مل�شروع م�شك��ن كرمي ، 
وتر�شي��ح قوائم اأولية لعدد من املوؤ�ش�شات 
العامل��ة يف قط��اع غزة يف جم��ال ال�شكن، 
منه��ا موؤ�ش�ش��ة UNOPS  لع��دد 3000 
م�شتفيد، والعمل ج��اري ا�شتكمال عملية 
قاع��دة  يف  املتبقي��ة  للح��االت  البح��ث 

البيانات خال عام 2020".
تنفي��ذ  عل��ى  تعم��ل  ال��وزارة  اأن  وب��ن 
م�ش��روع م�شك��ن ك��رمي م��ن خ��ال اأعمال 
تدقيق البيانات والتن�شي��ق مع املوؤ�ش�شات 
املختلف��ة لرت�شيح وتنفيذ م�ش��روع م�شكن 
ك��رمي الإجم��ايل 1245 حال��ة بقيمة 8 
مليون دوالر وو�ش��ع اآلية موحدة للتعامل 
ال�شك��ن  ظ��روف  حت�ش��ن  تدخ��ات  م��ع 
الدخ��ل  وذوي  االجتماعي��ة  للح��االت 
التنمي��ة  وزارة  م��ع  بالتن�شي��ق  املح��دود 
 NRC-( االجتماعية وجمموعة املاأوى
Shelter Cluster(، وم�شاركة بيانات 

البحث مع كافة املوؤ�ش�شات ال�شريكة.
ولفت �شرح��ان اإىل اأن الوزارة عملت على 
تنفي��ذ م�شروع عم��ارات التعاون مبنطقة 
جحر الدي��ك، واإعداد القوائ��م النهائية 
لع��دد 124 م�شتفي��د م��ن امل�ش��روع ح�شب 
قرع��ة  وعم��ل  املعتم��د  التنقي��ط  نظ��ام 
االإج��راءات  وا�شتكم��ال  الكرتوني��ة، 
ذوي  م��ن  حال��ة   41 منه��م  التعاقدي��ة 
اله��دم الكل��ي و83 م�شتفي��د م��ن احلاالت 
الوح��دات  جمم��وع  واأن  االجتماعي��ة�، 
ان�شاوؤه��ا يف منطق��ة  الت��ي مت  ال�شكني��ة 
جحر الديك للحاالت االجتماعية بلغت 

�شكنية. وحدة   544

مدينة حمد
ويف ذات ال�شي��اق، اأك��د اأن ال��وزارة ب��داأت 
بتنفي��ذ م�ش��روع مدين��ة حم��د ال�شكني��ة 
املرحل��ة الثالث��ة بخانيون���س، واالنته��اء 
7 عم��ارات �شكني��ة باإجم��ايل  م��ن بن��اء 
�شندوق  من  بتمويل  �شكنية  وحدة   154
�شم��و ال�شي��خ حم��د، مو�شح��ا لاإعان ملن 
م��ن  باال�شتف��ادة  املواطن��ن  م��ن  يرغ��ب 
�شق��ق مدينة �شمو ال�شي��خ حمد- املرحلة 
الثالث��ة وذل��ك ع��ن طري��ق بن��ك االإنتاج 
وتقدم ع��دد 570 مواطن، وعمل تدقيق 
وم�ش��ح مي��داين للمتقدم��ن، والعمل على 
اإع��داد قوائ��م باملر�شح��ن لا�شتفادة من 

امل�شروع مرتبة ح�شب االأولوية وت�شليمها 
االإنت��اج  ل�شن��دوق مدين��ة حم��د وبن��ك 

الإكمال االإجراءات.
تقدمه��ا  الت��ي  اخلدم��ات  ع��ن  وحت��دث 
الوزارة يف قطاع البني��ة التحتية الطرق 
الرئي�شي��ة،  والط��رق  العام��ة  واملب��اين 
االإن�ش��اء  الأعم��ال  واملتابع��ة  واالإ�ش��راف 
وال�شيانة للطرق االإقليمية ك�شارع �شاح 
الدي��ن و�ش��ارع الر�شي��د ، الفت��ا اأن اآلي��ات 
الوزارة عملت حلوايل من 17،084 �شاعة 
عم��ل، منه��ا ح��وايل 1،689�شاع��ة عمل 
مل�شاري��ع الوزارة،  وع��دد 11،734 �شاعة 
واملوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة،  لل��وزارات  عم��ل 
للبلدي��ات  عم��ل  1،047�شاع��ة  وع��دد 
وع��دد 195 للموؤ�ش�ش��ات االأخ��رى، وعدد 
االأخ��رى، كما  املتفرق��ة  للمه��ام   2،419
وعملت اآليات الوزارة الثقيلة خال فرتة 
الط��وارئ يف الت�شعي��دات املختلفة خال 
واإزال��ة  االأنقا���س  رف��ع  يف   2019 ع��ام 

الركام وفتح ال�شوارع.

إنجازات مختلفة
واأ�ش��اف اأن ال��وزارة عملت عل��ى التدعيم 
والتدخ��ل العاج��ل حلماي��ة �شاطئ قطاع 
غ��زة م��ن الت��اآكل حي��ث قام��ت ال��وزارة 
وبتموي��ل م��ن احلكوم��ة يف قط��اع غ��زة 
الطارئ��ة  احلماي��ة  اأعم��ال  بتنفي��ذ 
والعاجل��ة يف خمتل��ف املناط��ق احلرجة 
وامله��ددة عل��ى ط��ول �شاط��ئ قط��اع غزة 
منه��ا منطقة رف��ح، دير البل��ح، الزوايدة، 
باأعم��ال  والقي��ام   ، ال�شم��ال  ال�شاط��ئ، 
ال�شويدي��ة  للقري��ة  العاجل��ة  احلماي��ة 
الر�شي��د  �شاط��ئ  انهي��ار  ا�شتم��رار  ومن��ع 
يف مدين��ة رف��ح، باالإ�شاف��ة اىل حماي��ة 
غ��رف ال�شيادي��ن يف دير البل��ح، وحماية 
�ش��ارع الر�شي��د يف ال�شمال، وم��ازال العمل 
م�شتمرا يف اأعمال التدعيم ملنطقة خميم 

ال�شاطئ يف حمافظة غزة.
ويف جمال قطاع املب��اين واملرافق العامة، 
اخلدم��ات  ع��دد  اأن  �شرح��ان  اأو�ش��ح 
اال�شت�شاري��ة كاأعم��ال الت�شاميم واإعداد 
املخططات وج��داول الكمي��ات بلغ الأكرث 
م��ن 30 م�شروع بتكلف��ة تقديرية قرابة 
ع��دد  بلغ��ت  فم��ا  دوالر،  ملي��ون   12.5
اخلدمات اال�شت�شاري��ة كاأعمال االإ�شراف 
واملتابع��ة الفني��ة لع��دة م�شاري��ع بتكلفة 

تقديرية قرابة 4.5 مليون دوالر.
التنمي��ة  قط��اع  يف  ال��وزارة  اأن  وب��ن   
االقت�شادية عملت عل��ى طرح العطاءات 
وت�شني��ف �شركات املقاوالت ، حيث قامت 
جلنة الت�شنيف الوطنية مبتابعة اأعمالها 
يف ت�شني��ف املقاولن، وا�ش��دار عدد352 
�شهادة ت�شنيف، وط��رح عطاءات م�شاريع 
ال��وزارات واملوؤ�ش�شات املختلفة والنظر يف 
ه��ذه العط��اءات  واحالتها عل��ى املقاولن 
من خال جلان العطاءات املركزية، حيت 
مت ط��رح 15 عطاء، وبل��غ اإجمايل قيمة 
5.7 ملي��ون   العط��اءات املحال��ة ح��وايل 

دوالر اأمريكي.
االإن�ش��اءات  قط��اع  تطوي��ر  جم��ال  ويف 
 47 وت�شني��ف  اعتم��اد  مت  اأن��ه  اأو�ش��ح 
�شرك��ة لل��دورة االأوىل وع��دد 34للدورة 
الثاني��ة، وذل��ك بع��د ا�شتيف��اء متطلبات 
اعتم��اد  مت  كم��ا  واجل��ودة،  االعتم��اد 
للدورت��ن  هند�شي��ة  خمت��ربات   6 ع��دد 
االأوىل والثاني��ة بعد ا�شتيف��اء متطلبات 
االعتم��اد، والقيام بج��والت رقابية على 
تفتي���س  وعم��ل  الهند�شي��ة  املخت��ربات 
ع�شوائ��ي للمخت��ربات وح�ش��ور ع��دد من 
االختب��ارات يف جميع املخت��ربات ، العمل 
م��ن  امل��وردة  احل�شوي��ات  متابع��ة  عل��ى 
اجلان��ب امل�شري، وت�شمل اأعم��ال املتابعة 
الفحو�ش��ات،  اإج��راء  العين��ات،  كاأخ��ذ 
حتلي��ل  الفحو�ش��ات،  نتائ��ج  تقيي��م 
وت�شنيف العينات بالتعاون مع املختربات 

الهند�شة.
يف  االأ�شغ��ال  وازرة  اأن  �شرح��ان  وذك��ر   
قط��اع احلوكمة وبن��اء املوؤ�ش�ش��ات عملت 
عل��ى اإعداد وت�شوي��ق ومتابعة مقرتحات 
امل�شاري��ع والتوا�شل مع اجله��ات املانح من 
خ��ال اإع��داد كتي��ب اأولوي��ات امل�شاري��ع 
التنموي��ة لقط��اع غ��زة وال��ذي يت�شم��ن 
الرئي�شي��ة  القطاع��ات  يف  م�ش��روع   167
التحتي��ة،  البني��ة  جم��ال  يف  االأربع��ة 
التنمي��ة  االجتماعي��ة،  التنمي��ة 
3 ملي��ار  االقت�شادي��ة باأجم��ايل متوي��ل 

دوالر.
واأك��د اأن الوزارة اعتمدت نظام احلو�شبة 
واملعام��ات  لاإج��راءات  االإلكرتوني��ة 
داخ��ل الوزارة من خ��ال جتهيز تو�شيف 
وخدم��ات  عملي��ات  منظوم��ة  الإن�ش��اء 
�ش��ركات  اعتم��اد  منظوم��ة  االإ�ش��كان، 
وم�شانع م��واد البن��اء، وحتديث وتطوير 
منظوم��ة االأ�شرار، والعم��ل على حو�شبة 
وتطوي��ر قواع��د بيانات م�شاري��ع الطرق 
ك�شاح الدين-والر�شيد، وم�شاريع اإ�شكان 
اجلغرافي��ة  املعلوم��ات  بنظ��م  وربطه��ا 
GIS ، واإع��داد خطة احلكومة للكوارث 
حتدي��ث   ، ال�شت��اء  ف�ش��ل  يف  الطبيعي��ة 
الك��وارث  م��ع  للتعام��ل  ال��وزارة  خط��ة 

واالأزمات ومتابعة تنفيذها.
و�ش��دد �شرح��ان عل��ى اأن ال��وزارة ت�شخ��ر 
خلدم��ة  وطاقمه��ا  امكاناته��ا  كاف��ة 
املواطن��ن م��ن خ��ال خدم��ات املراجعن 
طلب��ات  ا�شتقبل��ت  حي��ث  واجلمه��ور، 
ومراجع��ات املواطن��ن يف قل��م اجلمه��ور 
مبقر الوزارة واملديري��ات املختلفة الأكرث 
من 100،000طل��ب، والعمل على تنظيم 
 100 بح��وايل  وامل�شارك��ة  العم��ل  ور���س 
عم��ل  تطوي��ر  يخ��دم  مب��ا  عم��ل  ور�ش��ة 

الوزارة االإداري والفني.

"األشغال" تستعرض إنجازاتها خالل 2019
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غزة - الراأي
قال��ت وزارة االإع��ام- املكت��ب االإعامي 
االحت��ال  �شلط��ات  اإن  احلكوم��ي، 
اال�شرائيل��ي وا�شل��ت انتهاكاتها اخلطرية 
بح��ق ال�شحافين خ��ال فرباير/ �شباط 

املن�شرم2020
و�شجلت وحدة الر�شد واملتابعة بالوزارة 
خال تقريره��ا ال�شه��ري، )90( انتهاكًا 
م��ن قب��ل ق��وات االحت��ال االإ�شرائيل��ي، 
م�ش��ريًة اإىل اأن كل حم��اوالت االعتقاالت 
واالعت��داءات واالغاقات واالقتحامات 
هدفها من��ع ال�شحفين من ا�شتمرارهم يف 
تاأدية مهامهم، كما �شجل التقرير)9( من 

االنتهاكات الداخلية الفل�شطينية.
انتهاكات االحتال 

حيث �شجلت وحدة الر�شد واملتبعة خال 
التقري��ر اإ�شاب��ة اأكرث م��ن )25( م�شورًا 
وقن�شه��م  عليه��م  واالعت��داء  و�شحفي��ًا 
والر�شا���س  الفلف��ل،  بغ��از  وا�شتهدافه��م 

املطاطي، وقنابل الغاز ال�شامة.

كما �شجلت)16( حالة اعتقال واحتجاز 
لل�شحفي��ن  حماكم��ة  جل�ش��ة  وتاأجي��ل 
غرام��ة  دف��ع  عل��ى  ع��دد)3(  واإجب��ار، 

مالية.

عملي��ة   )2( الر�ش��د،  وح��دة  ووثق��ت 
اقتحام ومداهمة وحتطيم قام بها جي�س 
اإعامي��ة،  وموؤ�ش�ش��ات  ملن��ازل  االحت��ال 
وبطاق��ات  مع��دات  م�ش��ادرة  مت  فيم��ا 
وهوي��ات وم�شتلزمات �شخ�شية لعدد )5( 

من ال�شحفين.

وفيم��ا يتعلق مبنع االحت��ال ال�شحفين 
االحت��ال  جرائ��م  تغطيته��م  م��ن 
�شج��ل  الفل�شطيني��ن،  املواطن��ن  بح��ق 
التقري��ر)16( حال��ة من��ع م��ن التغطية 
وتاأدي��ة امله��ام وتقيي��د حري��ة احلرك��ة 
من��ع)1(  حال��ة  وت�شجي��ل  لل�شحفي��ن، 
لدخ��ول  لبن��ان  يف  فل�شطين��ي  ل�شحف��ي 

االأرا�شي الفل�شطينية.

ويف جان��ب التحري���س وحماربة املحتوى 
التوا�ش��ل  مواق��ع  عل��ى  الفل�شطين��ي 
االجتماعي، اأغلق��ت اإدارة مواقع الفي�س 
ب��وك بالتاآم��ر م��ع االحت��ال ع��دد )9( 

مواقع وح�شابات حتت حجج واهية.

تهديدات��ه  االحت��ال  وج��ه  ح��ن،  يف 
ال�شحفي��ن،  م��ن  لع��دد)7(  وحتري�ش��ه 
تعذي��ب  ح��االت  ت�شجي��ل)6(  مت  كم��ا 
وم�شايقات لل�شحفين املعتقلن يف �شجون 
االحت��ال متثل��ت يف منع لق��اء حماميهم 
واخ�شاعه��م لتحقي��ق قا���س واجباره��م 

على دفع غرامة مالية لبع�س منهم.

انتهاكات داخلية فل�شطينية

الداخلي��ة  االنته��اكات  �شعي��د،  وعل��ى 
�شجلت وحدة الر�شد واملتابعة يف الوزارة 
)9( م��ن االنته��اكات، متثل��ت يف اعتق��ال 
ق�شي��ة  يف  النظ��ر  تاأجي��ل  و  ع��دد)1(، 

عدد )3(، واقتحام ع��دد)2(، وم�شادرة 
�شخ�شي��ة  واأدوات  لل�شحفي��ن  مع��دات 

عدد)3(.

تفا�شيل انته��اكات االحتال االإ�شرائيلي 
الت��ي ر�شدته��ا وح��دة الر�ش��د واملتابعة 

خال �شهر فرباير/ �شباط 2020

يف  االحت��ال  حمكم��ة   :1-2-2020
من��ع  توا�ش��ل  اجللم��ة  حتقي��ق  �شج��ن 
اال�ش��ري ال�شحفي يزن اب��و �شاح من لقاء 
املحام��ي ومتدد ف��رتة التحقي��ق معه اىل 

يوم 6-2-2020.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :1-2-2020
االحت��ال، طاق��م تلفزي��ون "فل�شط��ن" 
بن��ات  عزم��ي  املرا�ش��ل  �ش��ّم  ال��ذي 
وامل�شوَري��ن ثائ��ر فقو�شة، وف��ادي خاف 
اإ�شابته��م  اإىل  اأدى  م��ا  الغ��از،  بقناب��ل 
باختن��اق �شدي��د، كما حاول��ت منعهم من 
التغطي��ة، اأثن��اء ت�شويره��م املواجه��ات 
التي اندلعت بينها وبن �شبان فل�شطينين 
يف خمي��م العروب �شمال ال�شفة الغربية، 
وا�شتخ��دام  باالعتق��ال  وهددوه��م 
الق��ّوة الإخراجه��م من امل��كان ومنعهم من 

الت�شوير.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :1-2-2020
االحتال م�ش��ّور ف�شائية "العربي" ربيع 
املن��ري بقنابل الغ��از امل�شّي��ل للدموع ثاث 
باإختن��اق  اإ�شابت��ه  اىل  اأدى  م��ا  م��رات، 
�شديد وغيابه عن الوعي، اأثناء تغطيته 
املواجهات الت��ي اندلعت بينها وبن �شبان 
اهلل  رام  حمافظ��ة  �شم��ال  فل�شطيني��ن 

والبرية.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :2-2-2020
االحت��ال، امل�ش��ّور ال�شح��ايف احل��ّر عبد 
معدني��ة  بر�شا�ش��ة  �شال��دة  املح�ش��ن 
مغّلف��ة باملط��اط اأ�شابته يف راأ�ش��ه واأدت 
اإىل ك�ش��ر يف اجلمجم��ة، اأثن��اء تغطيت��ه 
املواجهات الت��ي اندلعت بينها وبن �شبان 

فل�شطينين يف مدينة اخلليل.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :2-2-2020
االحتال امل�ش��ور م�شهور ح�شن الوحواح، 
م�ش��ور وكالة وفا، بقنبل��ة غاز يف ال�شدر، 
وت�شببت له بحال��ة اختناق اطلقها عليه 
جن��ود االحتال خال تغطيت��ه اعتداء 
االحتال على م�ش��رية �شلمية للمواطنن 
املتظاهرين يف منطقة باب الزاوية و�شط 

مدينة اخلليل.

متن��ع  االحت��ال  ق��وات   :2-2-2020
مظاه��رات  تغطي��ة  م��ن  ال�شحفي��ن 
املواطن��ن �ش��د �شفقة الق��رن يف منطقة 
را���س اجل��ورة باخللي��ل ، واطلق��ت قوات 
ع�شوائي��ا،  الغازي��ة  القناب��ل  االحت��ال 
يف  تواج��دوا  الذي��ن  ال�شحافي��ن  جت��اه 
امل��كان لتغطية االأح��داث، اأ�شفر ذلك عن 

اإ�شابة العديد منهم باالختناق
الفي�س بوك تعطل  اإدارة   :4-2-2020

وحت��ذف �شفحة ال�شحف��ي حممود هنية 
.

االحتال  قوات  اعتقل��ت   :4-2-2020
مرا�شل اإذاعة م��رح من اخلليل، ال�شحفي 
حممد ملح��م خال تغطيت��ه للمواجهات 
الت��ي اندلع��ت بالقرب من ج�ش��ر حلحول 
، حي��ث هاجمه ع��دد من اجلن��ود وقاموا 
بج��ره للجيب الع�شكري، وم��ن ثم انهالوا 
علي��ه بال�شرب امل��ربح باأعق��اب بنادقهم 
عل��ى وجه��ه وج�شده م�شبب��ن له خدو�س 

واأوجاع بج�شده.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :5-2-2020
حمم��د  ال�شحف��ي  امل�ش��ور  االحت��ال 
روي��رتز،  وكال��ة  يف  ويعم��ل  غني��ة،  اب��و 
يف  باملط��اط  مغل��ف  مع��دين  بر�شا�ش��ة 
البطن بع��د منعه من تغطيته للمواجهات 
الدائ��رة ب��ن �شب��ان فل�شطيني��ن وقوات 

االحتال يف مدينة بيت حلم .

اأجل��ت حمكمة االحتال   :6-2-2020

الق�شي��ة  يف  جل�ش��ة  الّل��د،  مدين��ة  يف 
بك��ري  حمم��د  املخ��رج  �ش��د  املرفوع��ة 
م��ن ِقب��ل ال�شاب��ط االإ�شرائيل��ي ني�شي��م 
مغناجي، بتهم��ة "القذف والت�شهري"، اإثر 
ظه��ور ال�شاب��ط يف فيل��م "جن��ن جن��ن" 

للمخرج بكري يف العام 2002.

يوا�ش��ل  االحت��ال   :6-2-2020
ي��زن  ال�شحف��ي  اال�ش��ري  م��ع  التحقي��ق 
جعفر اب��و �شاح "وميدد ف��رتة التحقيق 
لا�شب��وع الرابع عل��ى التوايل ومينعه من 
لق��اء املحامي ويرف���س اال�شتئناف املقدم 
من حمامي وزارة اال�شرى من اجل زيارته 
واالط��اع عل��ى ظ��روف اعتقال��ه والتهم 

املوجه له ؛

مين��ع  االحت��ال   :6-2-2020
ال�شحفي��ن من التغطية خال املواجهات 
الت��ي اندلع��ت يف منطق��ة ب��اب الزاوي��ة 

باخلليل.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :7-2-2020

االحت��ال امل�ش��ّور ال�شحايف احل��ّر طارق 
يو�ش��ف ، بر�شا�شت��ن معدنّيت��ن مغّلفتن 
باملط��اط واأ�شابت��ه يف فخ��ذه، بع��د من��ع 
تغطي��ة،  ال�شحفي��ن  االحت��ال  ق��وات 
املواجهات الت��ي اندلعت بينها وبن �شّبان 
فل�شطينّي��ن يف بل��دة عزون ق��رب مدينة 
قلقيلية، م��ع التهديد باط��اق الر�شا�س 

عليهم.

وقوات  خمابرات  اقتحام   :7-2-2020
االحت��ال حفل توقيع مذك��رة ل�شندوق 
ال�شب��ان  جمعي��ة  م��ع  القد���س  ووقفي��ة 
املقد�ش��ة،  املدين��ة  و�ش��ط  امل�شيحي��ة 
قب��ل  احلف��ل  باإلغ��اء  ق��رارا  وعلق��ت 
ا�شتدع��اء املقد�شين، كم��ا منع االحتال 
ال�شحفي��ن م��ن ت�شوير وتوقي��ع املذكرة 
املتعلقة بخدم��ة املجتمع املقد�شي، والتي 
ح�شرها لفيف من ال�شخ�شيات املقد�شية.

اعتقال  مُي��دد  2020-2-9: االحت��ال 
م��ن  ملح��م  حمم��د  ال�شحف��ي  االأ�ش��ري 
72 �شاع��ة، م��ع العل��م اأن  اخللي��ل، مل��دة 

تقرير

06
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ولك��ن  عن��ه  االإف��راج  ق��ررت  املحكم��ة 
النياب��ة ا�شتاأنفت على القرار، وعلى ذلك 

مت متديد اعتقاله.

املحّل��ي  املجل���س  مَن��ع   :10-2-2020
لبل��دة جت بالق��رب من حمافظ��ة حيفا، 
املحلي��ة  "احلتلن��ة" االإعامي��ة  من�ش��ة 
ب�ش��كل  جل�شت��ه  ت�شوي��ر  م��ن  ال�شبابي��ة 
مبا�شر، بع��د ت�شويت االأع�ش��اء على مْنع 
الت�شوير، من دون اأ�شباب وا�شحة للمنع.

مين��ع  االحت��ال   :10-2-2020
 24 �ش��اح  اأب��و  ي��زن  االأ�ش��ري  ال�شحف��ي 
عام��ا من لق��اء حمامي��ه وهو م��ن عرابة 

جنوب جنن .

االأ�شري  مينع  االحت��ال   :10-2-2020
�ش��اح"  اأب��و  جعف��ر  "ي��زن  ال�شحف��ي 
م��ن بل��دة عراب��ة ق�ش��اء جنن م��ن لقاء 
حماميه ويوا�ش��ل التحقيق معه يف مركز 
حتقي��ق اجللم��ة من��ذ اعتقال��ه قب��ل 20 
يوم��ًا خ��ال م��روره عل��ى حاج��ز زعرتة 

جنوب نابل�س.

حممد  ال�شحفي  اإ�شابة   :11-2-2020
حم��دان بعي��ار مع��دين يف الي��د الي�ش��رى 
تغطيت��ه  خ��ال  علي��ه  ق��وات  اطلقته��ا 
املدخ��ل  عل��ى  للمواطن��ن  تظاه��رة 

ال�شمايل ملدينة البرية.
2020-2-11: منع��ت ق��وات االحتال 
“املحكم��ة”،  حاج��ز  عل��ى  املتمركزي��ن 
املق��ام ق��رب م�شتوطنة “بيت اإي��ل �شمال 
مدين��ة الب��رية، ال�شحفي��ن م��ن تغطي��ة 
اطل��ق  املنطق��ة  يف  اندلع��ت  مواجه��ات 
الغازي��ة،  القناب��ل  االحت��ال  خاله��ا 
وال�شوتي��ة، واالأع��رية املعدني��ة املغلف��ة 
جت��اه  الناري��ة  واالأع��رية  باملط��اط، 
 3 اإ�شاب��ة  اىل  اأدى  مم��ا  املتظاهري��ن، 

�شحفين باالختناق ال�شديد.
يج��رب  االحت��ال   :13-2-2020
ال�شحف��ي حمم��د ملحم على دف��ع غرامة 
اعتق��ل  حي��ث  �شيق��ل،   5000 بقيم��ة 
خ��ال تغطيت��ه املواجه��ات ق��رب مدينة 
حلح��ول قب��ل اأي��ام بع��د اعت��داء جن��ود 

االحتال عليه بال�شرب.
2020-2-13: منعت �شلطات االحتال 
املُقي��م يف  الَكَن��دي  الكات��ب الفل�شطين��ي 
رواي��ة  �شاح��ب  خزع��ل،  �شاك��ر  لبن��ان 
االأرا�ش��ي  دخ��ول  م��ن  ت��اال"،  "حكاي��ة 
ب��ن  الفل�شطيني��ة عل��ى مع��رب الكرام��ة 
االأردن وال�شف��ة الغربي��ة، بحجة وجود 
م��ن دون تو�شيح تلك  اأمني��ة"،  "اأ�شب��اب 

االأ�شباب
جه��ات  اخرتق��ت   :13-2-2020
اإ�شرائيلي��ة، من�ش��ات تتبع املج��د االأمني 
الفل�شطين��ي، عل��ى "وات�ش��اب وتلغرام"،و 
متكنت م��ن ال�شيطرة وتعطيل الن�شر على 
من�ش��ة تلغ��رام التابع��ة للموق��ع، والت��ي 
يتابعه��ا اأك��رث م��ن 11 األًف��ا وخم�شمائ��ة 
ع��رب  االآالف  اإىل  باالإ�شاف��ة  م�ش��رتك، 
وات�ش��اب"، حيث عمدت جه��ة االخرتاق 
اإىل ن�ش��ر م��واد و�ش��ور مفربك��ة لت�شتيت 

املتابعن".
ق��وات  احتج��زت   :16-2-2020
احلل��و،  حن��ن  ال�شحفي��ن  االحت��ال 
تقري��ر  ت�شوي��ر  اأثن��اء  را�ش��ي  وحمم��د 
ح��ول اإغ��اق قرية دي��ر نظام غ��رب رام 
عملهم��ا  ممار�ش��ة  م��ن  ومنعتهم��ا   ، اهلل 

والت�شوير.
عوف��ر  حمكم��ة  2020-2-16:اأجل��ت 
الع�شكري��ة حماكمة ال�شحافية مي�س اأبو 
غو���س اىل التا�ش��ع والع�شرين م��ن ال�شهر 
احل��ايل، علًما اأن اأبو غو���س هي من �شكان 
خميم قلنديا �شمال القد�س وكانت قوات 
االحتال اعتقلته��ا يف التا�شع والع�شرين 

من اآب املا�شي.
2020-2-17: االحتال يقتحم قرية 
ت��ل ويداهم من��زل ال�شحف��ي حممد منر 
ع�شي��دة وان�شحب��ت قب��ل ان تعي��ث في��ه 

ف�شادا وتك�شريٍا .

ق��وات  احتج��زت   :19-2-2020
"ج��ي  موؤ�ش�ش��ة  عم��ل  طاق��م  االحت��ال 
ميدي��ا" االإعامي��ة ال��ذي �ش��ّم املرا�ش��ل 
ع��اء الرمي��اوي وامل�ش��ّور حمم��د عو�س 
الأك��رث م��ن �شاع��ة ون�ش��ف ال�شاعة حتت 
�ش��ادروا  و   ، عملهم��ا  وعرقل��ت  املط��ر، 
ومفت��اح  والهوي��ات  ال�شحاف��ة  بطاق��ات 
ال�شي��ارة ، ومنعتهم��ا م��ن العم��ل موا�شلة 
قي��ام  ح��ول  �شح��ايف  تقري��ر  ت�شوي��ر 
امل�شتوطن��ن باالعتداء على اأر�س ل�شيدة 
فل�شطيني��ة يف بل��دة ترم�شعي��ا ق��رب رام 
اهلل، وقام��وا بتهديدهم يف حال عودتهم 
املتاخم��ة  االأرا�ش��ي  اإىل  ثاني��ة  م��رة 

للم�شتعمرة".
�ش��امل  حمكم��ة  م��ددت   :20-2-2020
الع�شكري��ة اعتقال ال�شحفي "يزن جعفر 
اأب��و �ش��اح " )23 عام��ًا( من جن��ن، ملدة 
وكان  ا�شتكم��ال  بذريع��ة  اأي��ام  ثماني��ة 
بتاري��خ  �ش��اح  اأب��و  اعتق��ل  االحت��ال 
22/1/2020، خال مروره على حاجز 

زعرتة جنوب نابل�س .
2020-2-21: منع��ت ق��وات االحتال 
امل�ش��رية  تغطي��ة  م��ن  ال�شحفي��ن 
عل��ى  املقاوم��ة  ال�شلمي��ة  االأ�شبوعي��ة 
اأرا�ش��ي قري��ة كفر ق��دوم، �شم��ال �شرقي 

جراف��ات  وقام��ت  قلقيلي��ة،  مدين��ة 
االحت��ال بدحرج��ة �شخور كب��رية مما 
اأدى اىل اإ�شاب��ة ال�شحف��ي امل�شور حممد 
عناي��ة، بر�شو�س وكدمات، كم��ا واأ�شيب 
ع��دد م��ن ال�شحفي��ن بح��االت اختن��اق 
الغ��از  قناب��ل  االحت��ال  اط��اق  ج��راء 

ال�شامة.
ق��وات  اعتقل��ت   :21-2-2020
االحتال ال�شحف��ي عماد جربين، خال 
تغطيت��ه لاأحداث بع��د اإقامة االحتال 
حاج��زًا ع�شكري��ًا عن��د املدخ��ل الغرب��ي 
لبل��دة تق��وع، جنوب��ي مدين��ة بي��ت حلم 
، واقت��ادوه اإىل ال��ربج الع�شكري القريب 
م��ن مدخ��ل البل��دة، ث��م اأطلق��وا �شراحه 

بعد احتجاز دام الأكرث من �شاعتن.
متن��ع  في�شب��وك  ادارة   :21-2-2020
ن�ش��ر ال�شفحة اجلدي��دة لل�شحفي ح�شن 
ا�شلي��ح، التي جتاوزت ٦٠ الف متابع ، ثم 
القي��ام بحذفها نهائيا وحظ��ر احل�شابات 

التي تديرها .
2020-2-22: توا�شل ادارة الفي�شبوك 
�شيا�شته��ا �شد املحت��وى الفل�شطيني حيث 
قام��ت باغ��اق ال�شفحة العام��ة للكاتب 
اخري��ن،  ح�شاب��ن  وح��ذف  الق��را  اي��اد 
وب��ررت ذل��ك مبعاي��ري عام��ة مل ي�شج��ل 

فيها اأي خرق لها.
حمكم��ة  م��ددت   :22-2-2020
االحتال، توقي��ف االأ�شري ال�شحفي يزن 
جعف��ر اأب��و �ش��اح )24 عامًا(، م��ن بلدة 
عراب��ة جنوب��ي جن��ن للم��رة ال�شابع��ة 
عل��ى الت��وايل، كم��ا ال ت��زال املخاب��رات 
من��ع املحام��ي م��ن زي��ارة جنل��ه القابع يف 

زنازين �شجن )اجللمة( منذ اعتقاله".

االحت��ال  ق��وات   :25-2-2020
ت�شته��دف ال�شحفي معت�شم �شقف احليط 
باالختن��اق بع��د ا�شتهداف��ه بغ��از الفلفل 

خال فعالية يف االغوار ال�شمالية
االحت��ال  ق��وات   :25-2-2020
ت�شته��دف امل�ش��ور ال�شحف��ي ح��ازم نا�شر 
بقنبل��ة غاز بالقدم خال تغطية فعالية 

يف االأغوار ال�شمالية.
االحت��ال  ق��وات   :25-2-2020
ت�شته��دف مرا�ش��ل ف�شائي��ة "الغد" خالد 
بدي��ر بقنبلة غاز خ��ال تغطيته م�شرية 

�شلمية يف طوبا�س باالأغوار ال�شمالية.
االحت��ال  ق��وات   :25-2-2020
"روؤي��ا"  ف�شائي��ة  مرا�ش��ل  ت�شته��دف 
االأردني��ة حافظ اأبو �ش��ربة، بقنبلة غاز 
يف �شاق��ه اأدت الإ�شابت��ه باختناق �شديد، 
خال تغطيته م�ش��رية �شلمية يف طوبا�س 

باالأغوار ال�شمالية.
امل�شور  ال�شحفي  اإ�شابة   :25-2-2020
حممود فوزي باالختن��اق خال تغطيته 
باالأغ��وار  طوبا���س  يف  �شلمي��ة  م�ش��رية 

ال�شمالية.
االحت��ال  ق��وات   :26-2-2020
مفل��ح،  بن��ي  جماه��د  ال�شحف��ي  تعتق��ل 
خ��ال توجه��ه م��ن رام اهلل اإىل نابل���س 
واحتجزت��ه يف مركز �شرط��ة م�شتوطنة 
مع��ه ح��ول مزاعم  "اأرئي��ل" والتحقي��ق 
التوا�ش��ل  مواق��ع  عل��ى  "بالتحري���س" 

االجتماعي.

االحت��ال  حمكم��ة   :26-2-2020
ت�ش��در  عوف��ر  �شج��ن  يف  الع�شكري��ة 
حكم��ًا عل��ى النا�ش��ط ال�شحف��ي حاف��ظ 
عم��ر بال�شج��ن الفعلي مدة ث��اث ع�شرة 
�شه��را وغرامة مالية بق��در األفن �شيكل، 
وبذل��ك �شيعان��ق حافظ احلري��ة بتاريخ 
15/3/2020 وكان��ت ق��وات االحتال 
مار���س/اآذار  يف  عم��ر  حاف��ظ  اعتقل��ت 
2019من منزله يف منطقة عن م�شباح 
ق��وات  اقتح��ام  بع��د  اهلل  رام  و�ش��ط 

االحتال للمكان

2020-2-27: توا�شل ادارة الفي�شبوك 
�شيا�شته��ا �شد املحت��وى الفل�شطيني حيث 
قام��ت باغ��اق ال�شفحة العام��ة للكاتب 
 6 باغ��اق  قام��ت  ان  بع��د  الق��را  اي��اد 

ح�شابات و�شفحة خال ال�شهر.

جماهد  ال�شحايف  خ�شع   :29-2-2020
فل�شط��ن،  ال��رتا  موق��ع  يف  مفل��ح  بن��ي 
لتحقي��ق قا�ش��ي ب�شبب من�ش��ورات �شاركها 
يف ح�شاب��ه عل��ى موق��ع "في�شب��وك، لدى 
�شرط��ة االحت��ال يف مرك��ز م�شتوطن��ة 
ال�شف��ة  �شم��ال  يف  املقام��ة  "اأرئي��ل" 
يف  املحكم��ة  عل��ى  و�شُيعر���س  الغربي��ة، 

بداية �شهر مار�س2020.

انتهاكات داخلية 

يف  ال�شلح  حمكمة  اأجل��ت   :6-2-2020
مدين��ة رام اهلل، النظ��ر يف ق�شية اإغاق 
مكت��ب �شحيف��ة "العرب��ي اجلدي��د" اإىل 
الراب��ع ع�ش��ر م��ن ني�ش��ان املقب��ل، وذل��ك 
للم��رة التا�شع��ة ب�شب��ب غي��اب ال�شاه��د، 
وق��ّرر القا�ش��ي تغرميه 15 دين��ارًا لعدم 
 14 اإىل  اجلل�ش��ة  وتاأجي��ل  ح�ش��وره، 

ني�شان/اأبريل املقبل".

2020-2-20: اجل��ت حمكم��ة ال�شل��ح 
يف رام اهلل، ، النظ��ر يف ق�شي��ة ال�شح��ايف 
مرك��ز  ومرا�شل��ة  �شم��ارة  رام��ي  احل��ّر 
الزميل��ة  الغربي��ة  ال�شف��ة  "�شكاي��ز" يف 
نائلة خليل، للمرة الثانية ع�شرة، بتهمة 
"القدح والت�شهري"، اإىل الرابع والع�شرين 

من �شهر اآذار/مار�س املقبل،

م��ن  عنا�ش��ر  اعتق��ل   :24-2-2020
جه��از االأم��ن الوقائ��ي التابع��ة لل�شلط��ة 
ال�شحف��ي  نابل���س،  يف  الفل�شطيني��ة 
واالأ�ش��ري املح��رر حمم��د اأن��ور من��ى )38 
عاما(، عق��ب دهم منزل��ه يف قرية زواتا 
و ا�شت��وىل الوقائ��ي عل��ى هات��ف خليوي 
وحا�شوب �شخ�شي وكامريا تعود لل�شحفي 
حمم��د من��ى، و مت نقل��ه ملق��ر اجله��از يف 
مدينة نابل�س حيث اأفرج عنه فيما بعد.

االم��ن  جه��از  اقتح��م   :28-2-2020
الوقائ��ي يف نابل���س من��زل ال�شحفي اأمين 

قواريق يف حماولة العتقاله.

تقرير
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عب��د  غزة-الراأي-فل�شط��ن 
الكرمي

يرق��د ال�شياد خ�ش��ر ال�شعيدي 
حزينا على فرا�س املر�س داخل 
منزله يف مع�شكر ال�شاطئ بغزة، 
بعدما اأفق��ده االحتال الروؤية 
يف عينه الي�شرى جراء تعر�شه 
لل�شرب امل��ربح عقب اعتقاله يف 
عر���س البحر، و�شم��ن امل�شاحة 

امل�شموح بها لل�شيد.
ويف 24 مار���س 2017، تعر���س 
خ�ش��ر لاإ�شابة م��ن قبل جنود 
وقام��وا  االحت��ال،  بحري��ة 
باحتجازه، ومن ثم مت احتجازه 
مل��دة ثاثة اأ�شه��ر متوا�شلة، ثم 
بعده��ا  عن��ه  االحت��ال  اأف��رج 
وع��اد اىل عمله يف مهنة ال�شيد 

بالبحر.
ويف ع��ام 2019، كان��ت الطامة 
الك��ربى، عندم��ا تعر���س خ�شر 
لل�شرب واحلجز ملدة اأربعة اأيام، 
تعر���س خاله��ا لل�ش��رب املربح 
االحت��ال،  �شلط��ات  قب��ل  م��ن 
حيث مت اإعادت��ه لذويه ج�شدا 
�شاكن��ا، بع��د اأن اأفق��ده ال�شرب 

النظر يف عينه الي�شرى، واأ�شبح 
بعدها طريح الفرا�س.

أفقدوه عينه
م��روان ال�شعيدي وال��د ال�شياد 
خ�شر، نا�ش��د اجلميع بان يقفوا 
ويع��ود  يتعال��ج  ك��ي  ابن��ه،  م��ع 
الي��ه ب�ش��ره جم��ددا"، مو�شحا 
تكالي��ف  اىل  يحت��اج  ابن��ه  اأن 
بباهظة الإجراء عملية لعينهن 
ولك��ن لي�س مبق��دوره دف��ع تلك 

التكاليف.
حدي��ث  يف  ال�شعي��دي  ويق��ول 
ل�"ال��راأي": اإن ابنه يعيل اأ�شرة 
مكونة من ثاث��ة اأطفال، وبات 
توف��ري  عل��ى  ق��ادرا  غ��ري  االن 
اأق��ل احتياجاته��م"، الفت��ا اىل 
اأن االحت��ال �ش��ادر احل�ش��كات 
واملح��ركات التي كانت بحوزته، 
حت��ى عندم��ا اأعاد ج��زءا منها، 

اأعادها مك�شورة.
االحت��ال  بحري��ة  وتتف��ن 
اأ�شالي��ب  يف  االإ�شرائيل��ي 
يف  ال�شيادي��ن  �ش��د  انتهاكاته��ا 
باإط��اق  ت��ارة  البح��ر،  عر���س 

مب�ش��ادرة  اأخ��رى  وت��ارة  الن��ار 
اللن�ش��ات واحل�ش��كات والقوارب 
الت��ي يعملون عليه��ا، اىل جانب 
اعتقاله��م وتعري�شه��م لل�ش��رب 

املربح.
ال�شي��اد خال��د هبي��ل، اأو�شح اأن 
ال�شيادي��ن يتعر�ش��ون الإط��اق 
ن��ار متوا�ش��ل وب�ش��كل يومي من 
قبل بحرية االحتال، بالرغم 
�شم��ن  ي�شط��ادون  اأنه��م  م��ن 

امل�شاحة امل�شموح بها لل�شيد.

منع قطع الغيار
وقال هبيل الذي يبلغ من العمر 
50 عاما، يف حديث ل�"الراأي": 
الت��ي  االنته��اكات  جان��ب  اىل 
يف  ال�شيادي��ن  له��ا  يتعر���س 
اأي�ش��ا قط��ع  يوج��د  البح��ر، ال 
واحل�ش��كات،  للن�ش��ات  غي��ار 
وف��رة  ع��دم  اىل  باالإ�شاف��ة 
املبني اخلارجي للن���س"، موؤكدا 
اأن االحت��ال مين��ع دخول قطع 

الغيار اىل قطاع غزة.
ميتلك��ه  ال��ذي  اللن���س  ويعي��ل 
م��ن  اأ�ش��رة تعتا���س   16 هبي��ل، 

وراء ال�شي��د داخ��ل البح��ر، يف 
ح��ن دم��ر االحت��ال قب��ل م��ا 
يق��ارب م��ن ع�ش��ر �شن��وات لن�شًا 
اآخ��ر كان ميتلك��ه ويعي���س من��ه 
م��ا يعت��رب  200 �شخ���س، وه��و 
حرم��ان له��وؤالء ال�شيادي��ن من 

م�شدر رزقهم الوحيد.
ال�شي��اد  االحت��ال  واحتج��ز 
هبي��ل يف ع��ام 2011، ما يقارب 
م��ن 60 يوما، عق��ب اعتقاله يف 
عر���س البح��ر و�شم��ن امل�شاحة 

امل�شموح بها لل�شيد.
ال�شيادي��ن  مراك��ب  وتتعر���س 
ال�شته��داف  يوم��ي  ب�ش��كٍل 
متوا�ش��ل من ال��زوارق احلربية 
حترمه��م  الت��ي  االإ�شرائيلي��ة، 
م��ن ال�شي��د بحري��ة، يف خ��رٍق 

لتفاهمات اتفاق التهدئة.

انتهاكات متواصلة
تعر���س  الع��ام،  بداي��ة  ومن��ذ 
م��ن  للعدي��د  ال�شيادي��ن 
االنتهاكات اليومية واملاحقات 
االحت��ال،  بحري��ة  قب��ل  م��ن 
اإط��اق  ب��ن  م��ا  تت��وزع  والت��ي 

واعتق��االت  دائ��م،  ب�ش��كل  ن��ار 
ق��وارب  وم�ش��ادرة  جمحف��ة 
اغ��اق  جان��ب  اىل  وح�ش��كات، 

البحر يف وجه ال�شيادين.
وق��ال نقي��ب ال�شيادي��ن بغ��زة، 
ن��زار عيا���س:" اإنه من��ذ بداية 
الع��ام اجلاري، اعتقل��ت بحرية 
االحت��ال االإ�شرائيل��ي ثاث��ة 
اإط��اق  �شيادي��ن، وم��ن ث��م مت 
�شراحه��م، اىل جان��ب م�ش��ادرة 

ح�شكات مبعداتها".
واأو�ش��ح عيا�س يف حديث خا�س 
ل�""ال��راأي"، اإن االحت��ال ق��ام 
منذ بداية العام باإغاق البحر 
اأم��ام ال�شيادي��ن ثاث��ة م��رات، 
الن��ار عل��ى  اإط��اق  اىل جان��ب 

ال�شيادين ب�شكل دائم"
االحت��ال  ق��وات  وتتاع��ب 
مب�شاحات ال�شيد ما بن تقلي�س 
وتو�شي��ع واغاق للبحر يف وجه 
ال�شيادي��ن، يف حماول��ة ملنعه��م 
من احل�شول عل��ى م�شدر رزقهم 
الوحي��د، فف��ي وق��ت متن��ع فيه 
من اإدخ��ال قطع الغيار اخلا�شة 

باإ�شاح القوارب واللن�شات.

بين سلب األرزاق وفقدان األعين..

 صيادو غزة ضحايا بطش االحتالل
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�شمال غ��زة –الراأي-توفيق ال�شيد 
�شليم 

�شبب��ًا  احلي��اة  اأعطت��ك  "اإذا 
للت�ش��اوؤم، فقّدم لها مئ��ات االأ�شباب 
ه��ذا  يف  �ش��يٌء  "ل��ك  للتف��اوؤل".. 
 aspire to" فُق��م"..  الع��امل 
 inspire before you
العب��ارات  به��ذه   ..."expire
د.  املعلم��ة  ا�شتهل��ت  التحفيزي��ة، 
وف��اء حم��اد من مدر�ش��ة في�شل بن 
مبديري��ة  للبن��ات  الثانوي��ة  فه��د 
�شمال غزة، احلدي��ث عن مبادرتها 
وط��ن  مب��دع..  "اأن��ت  االإبداعي��ة 
مبدع.. جميعنا مبدعون" يف تعليم 

اللغة االإجنليزية.
تلك العبارات وغريها الع�شرات من 
االأق��وال املاأث��ورة الت��ي ت�شتنه���س 
الهم��م، وتفّجر الطاق��ات الكامنة، 
�شّكل��ت بالن�شب��ة للمعلم��ة حّم��اد، 
كلم��ة ال�شر التي �شاغت من خالها 
تفا�شي��ل مبادرته��ا نح��و االرتقاء 

احل��ادي  ال�ش��ف  يف  بطالباته��ا 
ع�شر بفروعه )العل��وم االإن�شانية، 
مبح��ث  يف  والري��ادة(  والعلم��ي، 

اللغة االإجنليزية.
احلل��م  ت�ش��ّكل  بداي��ات  وع��ن 
ال  حقيق��ة  لي�شب��ح  )املب��ادرة( 
"الوفّي��ة"  املعلم��ة  تق��ول  خي��ال، 
ملهنته��ا و"املحم��ودة" م��ن طالباتها 
وزمياته��ا اإنها الحظ��ت مع بداية 
الع��ام الدرا�ش��ي احل��ايل �شعف��ا يف 
االإجنليزي��ة  اللغ��ة  م��ع  التعام��ل 
م��ن ِقب��ل طالباتها، وع��دم التمييز 
بن ح��روف العّل��ة وا�شتخداماتها، 
عو�ش��ًا عن االرتب��اك الوا�شح عند 

التحدث بها )اللغة االجنليزية(.
دّق  الواق��ع  "ه��ذا  واأ�شاف��ت: 
ناقو�س اخلط��ر بالن�شبة يل، ومعه 
ا�شت�شع��رت خط��ورة امل�شهد يف حال 
بق��ي الو�ش��ع عل��ى حال��ه، وعندها 
اتخ��ذت الق��رار؛ الإع��ادة الثقة يف 
نفو���س الطالبات من خ��ال و�شائل 

تعليمي��ة وتربوية غ��ري تقليدية، 
تكون قادرة عل��ى ا�شتنها�س الهمم 
واإع��ادة ت�شكيل الواق��ع من جديد، 
واالإمي��ان  باالأم��ل  مفع��م  واق��ع 

بالقدرة على اإحداث التغيري".
حّم��اد،  املعلم��ة  ب��داأت  وعنده��ا 
د.  املدر�ش��ة  مدي��رة  م��ن  وبدع��م 
رمي �شح��ادة، االإبح��ار يف قوامي�س 
م��ن  باق��ات  منه��ا  لتنتق��ي  اللغ��ة؛ 
املاأث��ورة  واالأق��وال  العب��ارات 
املتدفق��ة؛  بالطاق��ة  امل�شكون��ة 
لت�ش��كل به��ا نقطة انط��اق وحتّول 
اللغ��ة  م��ع  التعام��ل  اآلي��ات  يف 
االإجنليزية "الت��ي تعترب بالن�شبة 
لنا لغة اأجنبية، ولي�شت لغة ثانية 
يف التخاط��ب، وه��ذا اأح��د اأ�شب��اب 
ال�شع��ف الوا�ش��ح يف تعلمه��ا" وفق 

املعلمة حّماد.
م��ن  ا�شتطاع��ت  اأنه��ا  واأو�شح��ت 
عب��ارات  م��ن  جمعت��ه  م��ا  خ��ال 
واأق��وال ماأثورة ملهم��ة وحتفيزية 

من�شجم��ة م��ع م��ا يت�شمن��ه املنهاج 
املق��رر، اأن توؤل��ف كتاب��ا بعن��وان: 
ورف��ع  الطالب��ات  لتحفي��ز  "روؤي��ة 
لط��اب  التح�شيل��ي  امل�شت��وى 
املرحل��ة الثانوي��ة يف م��ادة اللغ��ة 
احتي��اج  يام���س  االإجنليزي��ة" 
الطالب��ات ويث��ري اهتمامهن، ويزرع 

االأمل يف نفو�شهن.
وعنده��ا ب��داأت عجل��ة التغي��ري يف 
ال��دوران... زي��ارات تبادلي��ة ب��ن 
الف�شول، تبادل للخربات، احلديث 
اإن�ش��اء  املدر�شي��ة،  االإذاع��ة  ع��رب 
�شفحة خا�ش��ة للطالبات للتوا�شل 

فيما بينهن واملعلمة...
اإىل  اأنه��ا  املعلم��ة حّم��اد،  واأ�ش��ارت 
ب��ات  ال��ذي  الكت��اب  ذل��ك  جان��ب 
يع��ّد مرجع��ًا ُملهم��ًا للباحث��ن ع��ن 
االإبداع يف تعلم اللغة االإجنليزية، 
ا�شتطاع��ت اأن توّظ��ف العدي��د من 
الت��ي  التعليمي��ة  اال�شرتاتيجي��ات 
حتفي��ز  يف  مهم��ا  فارق��ا  اأحدث��ت 

الطالب��ات نح��و االإقب��ال على تعلم 
ا�شرتاتيجي��ة  مث��ل  اللغ��ة،  تل��ك 
امل�شاع��ر، وا�شرتاتيجية البطاقات، 
والت��ي  التحفي��ز،  وا�شرتاتيجي��ة 
�شكلت مبجملها من�شات انطاق نحو 
التغي��ري بالن�شب��ة للطالب��ات، وف��ق 
م��ا اأظهرته نتائ��ج الف�شل الدرا�شي 
ال�شابق، وال زال التقدم م�شتمرًا...

حّم��اد،  د.  املعلم��ة  اأن  اإىل  ي�ش��ار 
ف��ازت موؤخ��را عل��ى م�شت��وى غ��زة 
وال�شفة يف م�شابقة منحة التعاون 
للبح��ث  الكيبيك��ي  الفل�شطين��ي 
يناق���س  بح��ث  كاأف�ش��ل  العلم��ي، 
طلب��ة  يواجهه��ا  الت��ي  التحدي��ات 
مقاطع��ة  بطلب��ة  مقارن��ة  غ��زة 

كيبيك يف كندا.
 3 حم��اد  د.  املعلم��ة  ن�ش��رت  كم��ا 
اللغ��ة  نح��و  للتحفي��ز  مق��االت 
االجنليزي��ة يف جم��ات دولي��ة يف 
كل م��ن ماليزي��ا وكن��دا والبحرين 

وقطر.

من مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات بمديرية شمال غزة

المعلمة "حّماد" توّظف األقوال المأثورة في تعليم اللغة اإلنجليزية
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غزة- الراأي- اآالء النمر
ال�ش��ادرات من �شن��دوق ال�شائعات ال 
يتوق��ف بح�ش��ب انت�ش��ار الفايرو���س 
واجتياح��ه  ب�"كورون��ا"،  امل�شم��ى 
ل��دول الع��امل العربي��ة واالأوروبي��ة 
بف�شل �شرعته الغريب��ة يف االنت�شار 
واإ�شابة مئ��ات االآالف به عن طريق 
الع��دوى املبا�شرة وغ��ري املبا�شرة، ما 
اأث��ار خم��اوف الفل�شطينين يف قطاع 

غزة باأن ي�شل اأرا�شيهم.
ت��ارة عل��ى �شبيل امل��زاح واأخرى على 
�شبي��ل اجلدي��ة امل�شاحب��ة للخ��وف 
املع��دي  الفايرو���س  ه��ذا  بو�ش��ول 
نظ��رًا الجتياح��ه  غ��زة  اإىل قط��اع 
ال��دول القريب��ة واملج��اورة، يتناول 
املواطنون الق�شية على اأنه �شرب من 
اخليال على اأ�شا�س اأن هذا القطاع من 
اأكرث البقاع الذي با�شتطاعته التزام 

مكان��ه ومقاطع��ة ال�شف��ر بن��اء على 
احل�ش��ار املفرو���س علي��ه ال��ذي كان 
"ع�شاه خريًا بح�شب الفل�شطينين".
وي��ردد مواطن��ون بقوله��م: "املر�س 
وب��اء ميكن ل��ه اأن ياأكل م��ا تبقى من 
عافي��ة وغ��زة على وج��ه اخل�شو�س 
ذاق��ت م��ا يكفيها م��ن ب��اء احلروب 
والدم��ار والت�شري��د وه��ي اأغن��ى م��ا 
يكون عن ه��ذه االأمرا�س"، مطالبن 
املخت�ش��ة  واجله��ات  ال�شح��ة  وزارة 
حل�ش��ر  بالن�شب��ة  يل��زم  م��ا  بعم��ل 
القادمن من الدول املجاورة وتنفيذ 
م��ن  للوقاي��ة  اإج��راءات احرتازي��ة 

االأمرا�س املعدية.
وب�شبب اخلم�س ح��االت التي اأجرت 
وزارة ال�شح��ة عليه��م حج��رًا �شحيًا 
الإج��راء الفحو�ش��ات الازم��ة ب�شاأن 
�شحة اأج�شاده��م من وباء "كورونا"، 

عل��ى خلفي��ة قدومه��م م��ن ال�ش��ن، 
ت��زداد ن�شب��ة ال�شائع��ات التي تروي 
م�ش��ادر  دون  الع�ش��رات  اإ�شاب��ة 
اإث��ارة  �شاأنه��ا  م��ن  والت��ي  موثوق��ة 

البلبلة.
وتاأخ��ذ فرتة احلج��ر ال�شحي ما بن 
اأ�شبوع اإىل اأ�شبوعن اإىل حن و�شول 
نتائ��ج العين��ات الت��ي تق��رر فح�شها 
اهلل،  رام  خمت��ربات  اإىل  واإر�شاله��ا 
ب�شب��ب ع��دم امت��اك وزارة ال�شحة 

للجهاز الذي يك�شف الفريو�س.

خالي تمامًا
يف  ال�شح��ة  وزارة  ب��ددت  بدوره��ا 
املواطن��ن  �شائع��ات  غ��زة  قط��اع 
املتعلق��ة بانت�شار الفايرو�س يف قطاع 
غ��زة، بك�شفه��ا ع��ن حقيق��ة االأنباء 
املتداولة حول ت�شجي��ل �شبعة ع�شر 

حالة يف القطاع "زورا".
الوقائ��ي  الط��ب  ع��ام  مدي��ر  واأك��د 
بال��وزارة، جمدي �شه��ري، عدم �شحة 
ت�شجي��ل  ح��ول  املتداول��ة  االأنب��اء 
القط��اع،  يف  بالفريو���س  اإ�شاب��ات 
م��ن  خالي��ة  غ��زة  اأن  عل��ى  م�ش��ددًا 
الفريو���س متام��ا واأن ال��وزارة جتري 
بع���س االإج��راءات االحرتازي��ة من 
القادمن م��ن الدول امل�شاب��ة للتاأكد 
م��ن ع��دم اإ�شابته��ا وامتن��اع انت�ش��ار 

الفريو�س املعدي.
حال��ة  اأي  ن�شج��ل  "مل  واأ�ش��اف، 
بالقط��اع، والراب��ط املت��داول ح��ول 
الفريو���س  اإ�شاب��ات  ي�شج��ل  موق��ع 
ح��ول العامل غ��ري وا�شح م��ن ناحية 
اللغة وم�شدره"، الفتا اإىل اأنه "حتى 
االآن هن��اك فقط خم�ش��ة حاالت يف 
احلجر ال�شحي الذي اأن�شاأته الوزارة 

مبعرب رفح ال��ربي، وهم من القادمن 
احرتازي��ا  وموجودي��ن  ال�ش��ن  م��ن 
للتاأك��د من �شامتهم وع��دم اإ�شابتهم 

بالفريو�س".
التوا�ش��ل  مواق��ع  ن�شط��اء  وت��داول 
املا�شي��ة  االأي��ام  يف  االجتماع��ي 
خ��ربا مفاده ت�شجي��ل منظمة عاملية 
اإ�شاب��ة 17 فل�شطينيًا من قطاع غزة 
تداول��وا  كم��ا  "كورون��ا"،  بفريو���س 

رابطًا الكرتونيًا يتعلق بهذا االأمر.
احلكومة الفل�شطينية يف غزة �شكلت 
جلن��ة عمومي��ة للعم��ل عل��ى توعية 
املواطن��ن م��ن الوقاي��ة املوؤك��دة من 
املر���س، وكم��ا �شتعمل عل��ى اإدارة اأي 
اأزم��ة حمتمل��ة ودرا�ش��ة اخلط��وات 
الت��ي من الواجب العم��ل بها حلماية 
املجتم��ع الفل�شطين��ي م��ن اأي ع��دوى 

مر�شية حمتملة.

الصحة بغزة تبدد مخاوف المواطنين من "كورونا"
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غزة-الراأي-ح�شن ال�شريف
ف��ور ذهاب��ك اإىل مدر�ش��ة �شبحي 
اأب��و كر���س االأ�شا�شي��ة امل�شرتك��ة 
الواقع��ة �ش��رق ح��ي ال�شجاعي��ة 
الرتبي��ة  ملديري��ة  والتابع��ة 
والتعلي��م – �ش��رق غ��زة، يج��ذب 
انتباه��ك مبا�شرة اأن��ك يف مدر�شة 
متمي��زة، لي���س فق��ط م��ن داخ��ل 
املدر�ش��ة، ب��ل حت��ى م��ن مدخله��ا 
وبواباته��ا جت��د اأن��ه لي���س هناك 
مداخ��ل  عل��ى  جائل��ن  باع��ة 
املدر�ش��ة، وال اأ�ش��وات �شماعاته��م 
املزعجة، ب��ل اله��دوء والنقاء يف 
البيئ��ة املحيطة، وهذا مهم لبيئة 
مدر�شي��ة حمف��زة للتعليم. اأما من 
داخله��ا ف��اأول م��ا يلف��ت االنتب��اه 
اللوح��ات الفني��ة اجلميل��ة الت��ي 
حتم��ل  والت��ي  اجل��دران  تزي��ن 
الرتبوي��ة  القي��م  م��ن  الكث��ري 

وال�شحية.
اأما حميط املق�ش��ف والذي يعترب 
اأح��د اأهم مراف��ق املدر�شة، فتجد 
والنظ��ام،  والرتتي��ب  النظاف��ة 
�شا�ش��ة  تثبي��ت  مت  اأن��ه  واملُلف��ت 
ون�شائ��ح  �ش��ور  تعر���س  عر���س، 
ه��ذه  عل��ى  املدر�ش��ة  واأن�شط��ة 
اللوحة، حي��ث اإن الطلبة واأثناء 
وقوفه��م ل�ش��راء حاجياته��م م��ن 
املق�ش��ف ي�شتثم��رون اأوقاته��م يف 
م�شاه��دة م��ا ه��و مفيد م��ن خال 
اأن��ه  ه��ذه ال�شا�ش��ة. وغ��ري ذل��ك 
املقابل��ة  ال�شاح��ة  ترتي��ب  مت 
للمق�شف وو�شع طاوالت وكرا�شي 
االأطعم��ة  ليتناول��و  للطلب��ة 
مب�شاه��دة  واال�شتمت��اع  املفي��دة 
�شا�ش��ة العر���س وكاأنه��م يف مطعم 
مدر�ش��ة  يف  ولي���س  كافتريي��ا  اأو 

اأ�شا�شية.

أصناف صحية
وق��د ت�شتغرب اأك��رث عند دخولك 
وال  �شيب���س  جت��د  وال  املق�ش��ف 
جل��ي،  وال  غازي��ة  م�شروب��ات 
ولك��ن �شتج��د االألب��ان والع�شائ��ر 
وبع���س  واملعجن��ات  والفواك��ه 
املج��درة  مث��ل  ال�شعبي��ة  االأكات 
العد���س  و�شورب��ة  واملعكرون��ة 
اأن��ه  كان��ت  واملفاجئ��ة  وغريه��ا، 
ي��وم  ل��كل  طع��ام  قائم��ة  يوج��د 
تختل��ف ع��ن باقي االأي��ام، بحيث 
ال�شحي��ة  املعاي��ري  مراع��اة  يت��م 
للوجبة عند و�شع قائمة الطعام، 
وفيه��ا تن��وع يف االأطعم��ة ي�شم��ن 
الغذائي��ة  املجموع��ات  متثي��ل 
وتراعي الت��وازن الغذائي، وحن 
ت�ش��األ ع��ن ال�ش��ر وراء ذلك، جتد 
وب�ش��وت  اجلمي��ع  م��ن  االإجاب��ة 
واحد اأن مدر�شة �شبحي اأبوكر�س 

مدر�شة �شديقة للتغذية.
وعن��د �شوؤالن��ا ع��ن ماهي��ة ه��ذا 
امل�شم��ى، كانت االجابة على ل�شان 
ق�ش��م  رئي���س  ال�شرح��ي  فاي��ز  اأ. 
التغذية واملقا�ش��ف بالوزارة، باأن 
ه��ذا ا�ش��م م�شروع يت��م تنفيذه يف 
جمموع��ة م��ن املدار���س، وجاءت 
فكرة امل�شروع لتخدم روؤية الوزارة 
للنهو�س بواق��ع املقا�شف املدر�شة 
واالرتق��اء به��ا، �ش��واء حمتويات 
اأو  واأجه��زة  اأدوات  م��ن  املق�ش��ف 
وذك��ر  في��ه،  املُقدم��ة  الوجب��ات 
ب��اأن امل�ش��روع مم��ول م��ن موؤ�ش�شة 
اليوني�شيف وبالتعاون مع موؤ�ش�شة 
ج��ذور، وعن اأه��داف امل�شروع ذكر 
ال�شرح��ي باأن امل�ش��روع يهدف اإىل 
حت�ش��ن الو�شع التغ��ذوي للطلبة 
بالبيئ��ة  االهتم��ام  خ��ال  م��ن 

املدر�شي��ة واإر�شاء عادات غذائية 
�شحي��ة وت�شمل الن�ش��اط البدين 
م��ن  واحل��د  ال�شح��ة  يع��زز  مم��ا 
اأمرا���س �شواء التغذي��ة مثل فقر 
ال��دم وزي��ادة ال��وزن واالأمرا���س 

غري ال�شارية املختلفة.
وللن�ش��اط الب��دين اهتم��ام اأي�ش��ًا 
فف��ي املدر�ش��ة اإىل جانب املق�شف 
ال�شح��ي غرفة خا�ش��ة بالن�شاط 
الطلب��ة  فيه��ا  ي��وؤدي  الب��دين 
واالألع��اب  واالأن�شط��ة  التماري��ن 
والت��ي  املختلف��ة  الريا�شي��ة 
ت�شاعد عل��ى ر�شاقتهم وحيويتهم 
داخ��ل  املعلم��ات  م��ع  وتفاعله��م 
الغ��رف ال�شفي��ة، واأو�ش��ح اأن اأهم 
م��ا ميي��ز ه��ذا امل�ش��روع �شموليت��ه 
فه��و ي�شم��ل العديد م��ن اجلوانب 
الت��ي توؤث��ر عل��ى الطلب��ة �شحي��ا 

وتربويا.

فعلى صعيد الجانب 
الصحي

اأ�شب��ح الطلب��ة اأف�ش��ل مم��ا كانوا 
علي��ه ب��ل اأ�شبح��وا ميتلك��ون فكر 
املت��وازن  الطع��ام  اجت��اه  �شح��ي 
واالأك��رث متي��زًا من الطع��ام امل�شر 
وامل�شب��ب لاأمرا���س وكذلك امتد 
ه��ذا التفك��ري اإىل اأولي��اء االأم��ور 
حي��ث ينق��ل الطال��ب فكرت��ه وما 
يوؤم��ن ب��ه اإىل عائلت��ه مم��ا ي�شهم 
ب�ش��كل بعيد امل��دى بنه�شة فكرية 

جمتمعية �شحية.
الدرا�ش��ي  اجلان��ب  عل��ى  اأم��ا 
االأث��ر  له��ذا  ف��كان  والتح�شيل��ي 
الكب��ري من زي��ادة تركي��ز الطلبة 
وع��دم ت�شتت انتباهه��م من خال 
وجب��ة  تن��اول  عل��ى  حر�شه��م 
االإفط��ار مل��ا لها م��ن اأث��ار ملمو�شة 

عل��ى اأداء الطلب��ة، حي��ث اأ�شب��ح 
داخ��ل  ن�شاط��ًا  اأك��رث  الطلب��ة 
الغ��رف ال�شفية مم��ا انعك�س على 

حت�شيلهم الدرا�شي.
اأم��ا اجلان��ب ال�شلوك��ي واالن�شاين 
تعاون��ًا  اأك��رث  الطلب��ة  فاأ�شب��ح 
وت�شاحمًا وايثارًا على اأنف�شهم من 
خ��ال تعاونهم مع بع�شهم البع�س 
خا�ش��ة يف ظل الظ��روف ال�شعبة 

التي يعي�شها قطاع غزة.
قام��ت  تفقدي��ة  زي��ارة  وخ��ال 
لل�شح��ة  العام��ة  االإدارة  به��ا 
املدر�شي��ة ممثل��ة بالدكت��ور عب��د 
الكرمي املج��دالوي مدير ال�شحة 
ال�شرح��ي  فاي��ز  واأ.  املدر�شي��ة 
رئي���س ق�ش��م التغذي��ة واملقا�شف 
لاطاع على امل�شروع اأبدى كل من 
املج��دالوي وال�شرح��ي اعجابه��م 
م��ن  و�شاه��دوه  راأوه  مب��ا  الكب��ري 
ب��دور  واأ�ش��ادوا  ممي��زة  اأعم��ال 
املدر�ش��ة ممثلة مبديرتها اأ. �شحر 
الدلو والنائب��ة اأ. رواء احلويطي 
ومن�شق��ة ال�شح��ة اأ. نبيلة حبيب 
ومتابع��ة من املر�ش��دة اأ. هالة اأبو 
بي���س واملعلمات جميع��ًا يف تنفيذ 
مدر�ش��ة  فك��ر  وتبن��ي  امل�ش��روع 

�شديقة للتغذية.
وت��رى مدي��رة املدر�ش��ة اأ. �شح��ر 
الدل��و اأن مدر�شته��ا من��ذ �شن��وات 
�شديق��ة  مدر�ش��ة  فك��ر  تبن��ت 
كب��رية  اأهمي��ة  واأول��ت  للتغذي��ة 
للمق�شف املدر�ش��ي، الأميانها بدور 
املدر�ش��ة برت�شيخ القي��م ال�شحية 
ولي���س  وال�شلوكي��ة  والتغذوي��ة 
فق��ط الرتبوية، وحن مت تر�شيح 
امل�ش��روع  يف  للم�شارك��ة  مدر�شته��ا 
مدر�شته��ا  اأن  �شح��ر  اأ.  تق��ول   ،
وق��د  للم�شارك��ة،  مهيئ��ة  كان��ت 

مت اختياره��ا م��ن قب��ل املديري��ة 
الطاعه��م على �شري العم��ل فيها، 
وع��ن امل�ش��روع قال��ت اأ. �شح��ر اأن 
م�ش��روع املدر�شة �شديقة للتغذية 
م�ش��روع مميز وه��ادف ول��ه عائد 
اإيجابي عل��ى املدر�شة والطاب ملا 
له من اأثار اإيجابية على ا�شتبدال 
ال�شلوكي��ات الغ��ري �شحي��ة ون�ش��ر 
ثقاف��ة الغ��ذاء ال�شح��ي املت��وازن 
ل�شيا�ش��ة  االإيجاب��ي  والتغ��ري 
املقا�ش��ف الربحي��ة اإىل �شيا�ش��ة 
النواح��ي  تعزي��ز  اإىل  ته��دف 
اجلان��ب  اغف��ال  دون  ال�شحي��ة 

املايل.
واأ�ش��ارت اأ. نبيل��ة حبي��ب من�شقة 
امل�ش��روع  اأن  املدر�شي��ة  ال�شح��ة 
عزز اجلوان��ب ال�شحية والبدنية 
ورفع من التح�شيل والرتكيز لدى 

الطلبة.
اأم��ا املر�ش��دة الرتبوي��ة للمدر�شة 
اإىل  فاأ�ش��ارت  بي���س  اأب��و  هال��ة 
للم�ش��روع  االإن�ش��اين  اجلان��ب 
واملتمث��ل يف امل�شارك��ة التعاوني��ة 
الي��وم  اأن�شط��ة  يف  الطلب��ة  ب��ن 
يوف��ر  وال��ذي  الغذائ��ي  املفت��وح 
وجب��ات لكاف��ة طالب��ات املدر�شة 
�شواء �شارك��ت الطالبة مب�شروفها 
اليوم��ي اأومل ت�ش��ارك خا�ش��ة يف 
ظ��ل الظ��روف املعي�شي��ة ال�شعبة 

التي يعي�شها قطاع غزة.
وت��رى طالب��ات ال�ش��ف ال�شاد���س 
االبتدائ��ي اأن امل�شروع عزز لديهم 
اتب��اع ع��ادات �شحي��ة وغذائي��ة 
باجلان��ب  االهم��ام  م��ع  �شليم��ة 

البدين.
م��ن  اإ�ش��ادة  امل�ش��روع  الق��ى  كم��ا 
اجلمه��ور واأولياء االأمور واملجتمع 

املحلي.

ضمن جهود الوزارة في تعزيز الواقعي الصحي في المدارس
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غزة – الراأي:
قال��ت وزارة ال�شح��ة الفل�شطيني��ة اإن��ه �شيت��م العم��ل على 
ت�شغي��ل م�شت�شف��ى ال�شداق��ة الرتك��ي الفل�شطين��ي خ��ال 
املرحل��ة املقبلة، منوهة اأنه��ا �شتتخذ جملة من االإجراءات 
التقنية والفني��ة لت�شغيل امل�شت�شفى ل�شالح تقدمي خدمات 

طبية ونوعية ملر�شى االأورام يف قطاع غزة.
وق��ال مدي��ر ع��ام امل�شت�شفي��ات عب��د ال�ش��ام �شب��اح خال 
حديث معه اليوم الثاثاء، عقب زيارة نظمها اأم�س االثنن، 
برفق��ة وف��د م��ن وزارة ال�شح��ة باملحافظ��ات ال�شمالية اإن 
هنال��ك توافقا على ت�شغي��ل امل�شت�شفى ليخ��دم �شكان قطاع 

غزة بخدمات متخ�ش�شة ونوعية ووفقًا للحاجة.
ولف��ت  �شباح اإىل اأن امل�شت�شفى والذي ياأتي بتربع كرمي من 
اجلمهوري��ة الرتكية عرب رئا�شة الوكال��ة الرتكية للتعاون 
والتن�شي��ق " تي��كا" م��ن املتوق��ع العم��ل ب��ه عق��ب اعتم��اد 

موازنته الت�شغيلية.
وي�ش��م م�شت�شفى ال�شداق��ة الرتكي وال��ذي مت ان�شاوؤه على 
اأعل��ى املوا�شفات، احدث التجهي��زات الطبية، وبداأ ان�شاءه 

عام 2011، وتبلغ م�شاحته 34 األفا و800 مرتًا مربعا.

تشغيل المستشفى 
التركي بغزة قريبًا 

لخدمة مرضى 
األورام

غزة-الراأي-اآالء النمر
ال�شن��وات  خ��ال  ال�ش��ن  �شع��دت 
الع�ش��ر املا�شي��ة كق��وة اقت�شادية 
�ش��وق  يف  للغ��رب  مناف�ش��ة  عاملي��ة 
املنتجات اجلاهزة واملواد االأولية، 
وه��و االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل تعزيز 
عاقاته��ا االقت�شادية م��ع الدول 

العربية.
ه��ذا ال�شعود االقت�ش��ادي العظيم 
مل ي��دم اإىل يومن��ا ه��ذا، فقد ظهر 
الفايرو���س امل�شمى ب��� "كورونا" من 
عا�شمته جمهوري��ة ال�شن، ليدمر 
يف  تطوي��ره  عل��ى  عمل��ت  م��ا  كل 
حلظة وب��اء مل تك��ن يف احل�شبان، 
ال�شناعي��ة  القطاع��ات  لي�شي��ب 
واحلياة  واالجتماعية  والتجارية 

باأكمل تفا�شيلها بن�شبة 99%.
عل��ى وج��ه التحديد يعتم��د قطاع 
غ��زة عل��ى جمم��وع ا�شت��رياده م��ن 
دول��ة ال�ش��ن بن�شب��ة كب��رية، اإىل 
احلد الذي ال ميكن اأن يخلو ال�شوق 
من ختم "�شنع يف ال�شن" اأدنى كل 
منتج، �ش��واء كان اأجهزة كهربائية 
لا�شتخ��دام  اأدوات  اأو  األب�ش��ة  اأو 
اليوم��ي وحتى االأجه��زة اخللوية، 
فه��ي تتمتع باأ�شع��ار تنا�شب ال�شوق 
ورغب��ات  حاج��ات  وتلب��ي  املحل��ي 

اجلمهور من النا�س.
حال��ة التط��ور الكب��رية يف طبيعة 
الفريو���س ال��ذي اأ�ش��اب قطاع��ات 
ال�ش��ن ب�شت��ى اأنواعه��ا واأ�شكاله��ا، 
منح بع�س التخوفات لدى املواطنن 
بطبيع��ة ا�شتم��رار اال�شت��رياد م��ن 

دول��ة ال�ش��ن عل��ى اأ�شا���س �شرعة 
انت�شار العدوى املرتبطة بالوباء.

وح��دة املعاب��ر والتج��ارة يف وزارة 
االقت�ش��اد كان له��ا راأي يف طبيع��ة 
ال�ش��ن،  م��ع  التجاري��ة  املعام��ات 
ع��ربت وزارة االقت�ش��اد على ل�شان 
مدي��ر ع��ام املعابر والتج��ارة رامي 
اأب��و الري���س، وال��ذي نف��ى وج��ود 
االأم��ن  ته��دد  حقيقي��ة  خم��اوف 

ال�شح��ي ملواطن��ي قط��اع غ��زة، من 
خ��ال تلقيه��م للب�شائ��ع ال�شينية 
احتياج��ات  معظ��م  ت�شم��ل  الت��ي 

احلياة اليومية.
جم��اال  يف�ش��ح  مل  الري���س  اأب��و 
للمخ��اوف الواردة م��ن ال�شن على 
اإثر وباء "كورون��ا" مع ا�شتمرارية 
اال�شت��رياد من دول��ة ال�شن، حيث 
ق��ال: "الب�شائ��ع متر عل��ى قبل اأن 

ت�ش��ل اإىل االأ�شواق مت��ر عرب عدة 
مين��اء  اأعت��اب  اإىل  وت�ش��ل  دول 
جت��ري  حي��ث  املحت��ل،  ا�ش��دود 
م��ن خاله ع��دد م��ن االإج��راءات 
واالحرتازات االحتياطية بفح�س 
كل الواردات عرب اأجهزة خمت�شة.

فح���س  اأن  الري���س  اأب��و  يتاب��ع 
ال�ش��ن  م��ن  ال��واردة  الب�شائ��ع 
يت��م االإع��ادة عليه��ا ع��رب بواب��ة 

طواق��م  قب��ل  م��ن  حان��ون  بي��ت 
بالك�ش��ف  "اإ�شرائيلي��ة" خمت�ش��ة 
عل��ى �شح��ة الب�شائ��ع والتاأكد من 
�شامته��ا، م��ا ي�شمن خلوه��ا من اأي 

فريو�س حمتمل.
واأكد اأب��و الري�س من خال حديث 
وكال��ة "ال��راأي" ل��ه اأن االقت�ش��اد 
جتري درا�شة حول ا�شتثناء بع�س 
املواد الغذائي��ة من ال�شن، خا�شة 
تل��ك الت��ي يتناولها االأطف��ال مثل 
ال�شكاكر واحلاجيات امللونة والتي 
تدخل فيها �شناع��ات وكيميائيات 

م�شرة.
ال�ش��ركات  م��ن  الع��دد  "هن��اك 
ت�شدي��ر  يف  املخت�ش��ة  وامل�شان��ع 
الب�شائ��ع لقط��اع غزة م��ن ال�شن، 
ت�شتق��ر  غزي��ة  اأ�شم��اء  وحتم��ل 
زال��ت  ال  وه��ي  ال�ش��ن  اأ�ش��واق  يف 
م�شتمرة يف توري��د الب�شائع، ويتم 
اال�ش��راف عليها عل��ى احلدود تبعًا 
ملقت�شي��ات ال�شام��ة"، م�ش��ريًا اإىل 
وجود العديد من مكاتب التخلي�س 
مدين��ة  وه��ي  كان��زوا  مدين��ة  يف 
يقطن فيه��ا م�شلمو ال�شن والعديد 
من التج��ار الفل�شطينين من قطاع 

غزة.
ويوؤك��د اأبو الري�س عل��ى اأّن التجار 
الوافدي��ن م��ن دول��ة ال�ش��ن يت��م 
احلج��ر عليه��م �شحي��ا للتاأك��د من 
م��ا  بالفريو���س،  اإ�شابته��م  ع��دم 
يزيد االحتياط��ات الواجبة جتاه 
جتنب و�شول العدوى اإىل االأرا�شي 

الفل�شطينية يف قطاع غزة.

وداعًا لـ "صنع في الصين" في األسواق أم أن االقتصاد لها رأي آخر؟ 


