
غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
تف�س��ي فريو���س كورون��ا ه��ذ� �لع��ام، جعل 
م��ن �جله��ات �حلكومية �ملخت�س��ة يف قطاع 
غ��زة �تخاذ �إجر�ء�ت جدي��دة وم�ساعفة 
خ��ال ف��رة �متحان��ات �لثانوي��ة �لعامة، 
حلماي��ة  �لأم��ر  مايتطلب��ه  كل  وتوف��ري 
�لطلبة، وتوف��ري وتهيئة �للجان و�لقاعات 
و�للت��ز�م مبعاي��ري �لتباع��د �لجتماعي، 

و�لوقاية �ملعتمدة من وز�رة �ل�سحة.

ف��رق �ل�سح��ة �ملدر�سي��ة �لتابعة ل��اإد�رة 
�لعام��ة للرعاية �ل�سحي��ة �لأولية بوز�رة 
�ل�سح��ة با�سرت منذ �للحظة �لأوىل لبدء 
�لرعاي��ة  تق��دمي  �لتوجيه��ي،  �متحان��ات 
�ل�سحي��ة للطلب��ة �سمن �إج��ر�ء�ت خا�سة 

يف جلان �متحانات �لثانوية �لعامة.
مدي��ر ع��ام �لرعي��ة �لأولي��ة د. مدح��ت 
عبا�س، �أك��د على جهوزية كاف��ة �لطو�قم 
لأبنائن��ا  مايل��زم  كل  لتق��دمي  �ل�سحي��ة 

�لطلب��ة خ��ال �نعق��اد جل��ان �لمتحانات 
له��د� �لع��ام، م�س��ريً� �ىل م�ساعف��ة �لعم��ل 
من تغطي��ة عدد �أك��ر من �للج��ان ل�سمان 
�لتباع��د ب��ن �لطلب��ة وع��دم �لكتظ��اظ 
د�خ��ل �لغ��رف �ل�سفي��ة، و�سم��ان تطبي��ق 
ظ��ل  يف  و�ل�سام��ة  �لوقاي��ة  �إج��ر�ء�ت 
�أزم��ة كورون��ا، �إ�ساف��ة �ىل تق��دمي �لدعم 

�لنف�سي.
جهود م�ساعفة لطو�قم �لرعاية �ل�سحية 

�ملقدمة يف جلان �متحانات �لثانوية �لعامة 
لهذ� �لعام، كما يو�سح مدير د�ئرة �ل�سحة 
�ملدر�سي��ة د. كامل �سامي��ة، م�سريً� �ىل �أنه 
ومتا�سي��ًا ملا �أقرته �للجن��ة �لعليا للطو�رئ 
�ج��ر�ء�ت  كاف��ة  تطبي��ق  م��ن  �ل�سحي��ة 
�لوقاي��ة و�ل�سام��ة يف جل��ان �لمتحانات 
يف تهيئة كاف��ة �لج��و�ء �ملنا�سبة خا�سة 
�ل�سحية منها وبت�سافر �جلهود مع وز�رتي 

�لربية و�لتعليم ووز�رة �لد�خلية.

وبن د. �سامية �أنه قد مت زيادة عدد جلان 
�لمتحان��ات لهذ� �لعام من 160 جلنة �ىل 
250 جلن��ة، ل�سمان ع��دم جتمع �لطاب 
وحتقي��ق �لتباع��د د�خل �لغ��رف �ل�سفية 
مب��ا ل يزي��د ع��ن 14 طال��ب يف كل �س��ف، 
مع �إمت��ام كافة �إج��ر�ء�ت �لتعقيم وتوزيع 
�لكمام��ات بالأع��د�د �ملنا�سب��ة، وتو�سي��ح 

�ل�سحي��ة  �لر�س��اد�ت 
�ملنا�سبة يف كل جلنة.
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غزة- �لر�أي
"كلم��ة ح��ق يف وج��ه �سلط��ان جائر"، 
كان��ت ثمن��ًا ليفق��د �مل�س��ور �ل�سحف��ي 
 "AP" إي��اد حم��د وظيفته من وكال��ة�
نتيج��ة ت�سامنه مع زميل��ه �ل�سحفي يف 

�ل�سفة �لغربية �أن�س حو�ري.
تع��ود �لق�س��ة، بح�س��ب حدي��ث �ساب��ق 
حلم��د �إىل خ��اف بين��ه وب��ن �ساب��ط 
يف �ل�سرط��ة �لفل�سطينية، على تطبيق 
"و�ت�ساب"، بخ�سو�س ق�سية �ل�سحفي 
�لفل�سطين��ي �ل��ذي كان معتق��ًا حينها 
�أن���س  �لفل�سطيني��ة  �ل�سرط��ة  ل��دى 

حو�ري. 
و�أ�س��ار حمد �إىل �أن �خل��اف كان حول 
رو�ي��ة �عتق��ال ح��و�ري عل��ى حاج��ز 
لاأمن �لفل�سطيني قرب طولكرم �سمال 
�ل�سفة �لغربي��ة، حيث تقول �ل�سرطة 
�إن��ه �عت��دى عل��ى �أف��ر�د �لأم��ن، بينما 
�عت��د�ء  �آث��ار  وج��ود  �ملحام��ي  يوؤك��د 

و�سرب على حو�ري.
  حم��د ب��ن �أّن من ح�س��ل �خلاف معه 
هدده بعد �ساعات بتقدمي �سكوى �سده 
يف م��كان عمله، ليف�سل من �لوكالة بعد 

نحو �أ�سبوع.
لتعزي��ز  �ل�سحافي��ن  طال��ب  حم��د 
�لت�سام��ن ب��ن بع�سه��م �لبع���س، بعيدً� 
عن �لنتم��اء�ت �لف�سائلية و�حلزبية، 
وت�سكي��ل ج�س��م ق��وي وجدي��د يكف��ل 

حقوقهم جميعًا.
م�س��اء  حم��د،  �إي��اد  �ل�سحف��ي  ون�س��ر 
�ل�سبت، ر�سال��ة موؤثرة يف �أعقاب ف�سله 
م��ن عمله كم�سور يف وكال��ة "��سو�سيتد 

بر�س" �لأمريكية.
وكانت وكالة "��سو�سيتد بر�س" �أقدمت 
عل��ى ف�سل م�سوره��ا حم��د )63عاًما( 
بحج��ة �أنه��ا تلق��ت �سك��وى �س��ده م��ن 
�ل�سرط��ة ب��ر�م �هلل بدع��وى قيام��ه ب� 
�لأمني��ة  �لأجه��زة  �س��د  "�لتحري���س 

وحماولته خلق فو�سى".

وفيما يلي نص رسالة 
حمد:

قب��ل قليل ��ستودعت قطعة من ج�سمي 
كانت رفيقتي �ملخل�سة �لأمينة �لتي مل 

تخني يومًا.
�لي��وم ودع��ت كامري�ت��ي كي تع��ود �إىل 

مكاتب Ap يف �لقد�س.
رمب��ا ل يع��رف �أح��د ماذ� تعن��ي كامري� 
�مل�س��ور �ل��ذي حمله��ا ع�س��رون عام��ا. 
جاب بها باد وب��اد، وثق بها حكايات 

�أمل وحزن وعناء. 
كان��ت يل خ��ري رفي��ق، وكان��ت �أ�س��دق 
م��ن �أنا�س ك��ر. حملت بد�خله��ا �سورة 
�ل�سهيد، ودم��وع �أم �ل�سهي��د، و�سرخات 

طفل يودع و�لده �ل�سهيد.
�سجل��ت زغ��رودة �لأم ف��وق ر�أ���س �بنها 

�لذي �خرق ر�سا�س �لحتال ر�أ�سه.
�سجلت �سورة طفل يرك�س خلف جنود 

�س��ورة  و�سجل��ت  بحج��ر.  �لحت��ال 
دبابه تدو���س �لبيوت ومتر على �أ�ساء 

�سهيد.
ذكرياته��ا  يل  وبق��ي  �لكام��ري�  ذهب��ت 

�حلزينة �لتي لن تفارق ذ�كرتي.
ل��ن يع��رف �أحد منك��م معن��ى �أن ت�سبح 
ه��ذه �لكامري� قطعة من��ك و�أنت قطعة 
منه��ا.  يف بع���س �لأحي��ان كنت �أحتدث 
معه��ا بعد �نته��اء ت�سوير يوم د�م حيث 
نك��ون عائدي��ن لوحدنا.. �أ�سع��ر بع�س 
�لأحي��ان �أن هذه �لكامري� لها قلب �أحن 
من قل��وب بع���س �لب�سر. يكف��ي �أنها مل 

تخني يوما يف معاركي.
و�أ�سيب��ت  مثل��ي،  �لغ��از  ��ستن�سق��ت 
بالر�سا���س مثل��ي، و�حتج��زت مع��ي يف 

مر�كز �لتوقيف.
ودعت حكاية ع�سري��ن عاما من �لعمل 
�ل�سحفي يف حلظ��ه. لكنها �ستبقى معي 
وتر�فقني يف حياتي... حكاية �لع�سق 
�س��وى  �أح��د  يعرفه��ا  ل  وبينه��ا  بين��ي 

�مل�سورين.
عندم��ا غادرت غ��زة �سع��رت �أنها تبكي 
مع��ي. وعل��ى ح��دود تون�س نظ��رت من 
ليبي��ا  ويف  �ل��ود�ع.   نظ��رة  �لطائ��رة 
وم�س��ر وتركي��ا و�ل�سعودي��ة و�جلز�ئر 
�أثن��اء  تبك��ي  �ساهدته��ا   .. و�لأردن 
تغطي��ة �لرئي���س �لر�حل �أب��و عمار .. 
ويف بيت حلم �أثناء ح�سار كني�سة �ملهد 

كانت ت�سلي.
يف ح��رب 2014 يف غ��زة كف��رت ه��ذه 

�لكام��ري� بكل مع��اين �لإن�سانية عندما 
كان��ت توثق عائلة كامل��ة ��ست�سهدت.. 
�حل��دود  عل��ى  �لع��ودة  م�س��ري�ت  ويف 
عل��ى  و�ل�سب��اب  �ل�سباي��ا  م��ع  رق�س��ت 

�ل�سلك.
�لي��وم.  �لت��ي ودعته��ا  ه��ذه كامريت��ي 
�آم��ل �أن م��ن وق��ف ور�ء ف�سل��ي �أن يعلن 
�لنت�سار.. �أن يطلق �لنار يف �لهو�ء، �أو 

يوزع �حللوى.
�أق��ول لكم حكايت��ي.. مل ول��ن �أتوقف 

يوما مهما كان �لأمر. 
لن �أتوقف حتى �أ�سبح حتت �لر�ب.

ود�عا يا �أعز �لأ�سدقاء..

مسيرة مميزة
ب��دوره؛ �أد�ن رئي���س �ملكت��ب �لإعامي 
�حلكوم��ي يف غزة �سام��ة معروف قيام 
وكال��ة �أ�سو�سيت��د بر�س بف�س��ل �لزميل 
�مل�س��ور �ل�سحف��ي �إياد حم��د، بطريقة 
�لت��ز�م  �أدن��ى  ع��ن  تن��م  ل  م�سين��ة، 
باأخاقي��ات �ملهنة، ع��ر ر�سالة و�سلته 
عل��ى بري��ده �لإلك��روين م�س��اء �أم���س 

�لأربعاء.
وع��ر معروف يف ت�سري��ح �سحفي ، عن 
�ل�سحف��ي  للزمي��ل  �لكامل��ة  م�ساندت��ه 
�إي��اد حم��د، و�لدفاع ع��ن حقه يف وجه 
هذ� �لقر�ر �لتع�سف��ي، جمدد� �للتز�م 
�لت��ام بالدف��اع ع��ن ق�ساي��ا �ل�سحفين 

�لفل�سطينين.
وثّمن �ل��دور �ملهن��ي للم�س��ور �ل�سحفي 

حم��د يف تغطي��ة �لأح��د�ث �مليد�ني��ة 
ف�س��ح  يف  �ملي��د�ين  بن�ساط��ه  ون�سي��د 
جر�ئم وخمططات �لحتال، ووقوفه 
ب�سجاعة م��ع زمائه �ل�سحفين �لذين 
تعر�س��و� لعتد�ء�ت م��ن �لحتال �أو 
�أجه��زة �ل�سلط��ة، �لأم��ر �ل��ذي ت�سبب 
بتعر�سه لاعتقال و�ل�سرب و�لإ�سابة 

�أكر من مرة.
وق��ال معروف: "�إن ما ج��رى مع �مل�سور 
�إياد حمد، يعد موقفا خمزيا من وكالة 
�ل�سو�سيتدبر���س وو�سمة عار بحق من 
ت�سب��ب يف ه��ذ� �لف�سل �أي��ًا كان موقعه 

�لوظيفي وم�سماه �لر�سمي".
وذك��ر �أن م��رر�ت ق��ر�ر �لف�س��ل �لت��ي 
�ساقته��ا �لوكالة ت�ستوج��ب �لإ�سر�ع يف 
ت�سكي��ل جلن��ة حتقي��ق وطني��ة لك�سف 
�مل�سئول عن هذه �جلرمية وحما�سبتهم 

وطنيا وقانونيا.
بالر�ج��ع  �لوكال��ة  مع��روف  وطال��ب 
�لف��وري عن �لقر�ر �لتع�سف��ي بالف�سل، 
عل��ى  و��س��ح  �عت��د�ء  م��ن  ي�سكل��ه  مل��ا 
حرية �لر�أي و�لتعب��ري، وعدم ت�سجيل 
�ل�سحفي��ن  موق��ف مهن��ي خم��ٍز �س��د 
م��ا  يكفيه��م  �لذي��ن  �لفل�سطيني��ن، 

يتعر�سون له من جر�ئم �لحتال.
و�لتجمع��ات  �لأط��ر  كاف��ة  ودع��ا 
�ل�سحفي��ة للتعب��ري ع��ن موق��ف رف���س 
و��س��ح من ه��ذ� �لق��ر�ر، ودع��م موقف 
�لفعالي��ات  وتنظي��م  حم��د،  �لزمي��ل 

�مل�ساندة و�ل�ساغطة على �لوكالة.

كالجسد الواحد
�أك��د �سحافيون وممثلون ع��ن جتمعات 
غ��زة  قط��اع  يف  و�إعامي��ة  �سحافي��ة 
رف�سهم قر�ر وكالة "�أ�سو�سييتد بر�س" 
�لأمريكية  �لتي ف�سلت �مل�سور �ل�سحايف 
�إياد حمد، من �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، 
عل��ى خلفي��ة �سك��وى قدمته��ا �ل�سرطة 

�لفل�سطينية �سده يف ر�م �هلل.
وقف��ة  يف  �ل�سحافي��ون  ودع��ا 
ت�سامني��ة نظمه��ا "منت��دى �لإعامين 
�لفل�سطيني��ن"، �أمام مق��ر مكتب وكالة 
غ��زة  مدين��ة  بر���س" يف  "�أ�سو�سييت��د 
�ل�سغ��ط  �س��رورة  �إىل  �ل�سب��ت،  �لي��وم 
بق��وة لإع��ادة �مل�سور حم��د �إىل عمله، 
قب��ل  م��ن  حا�سم��ة  ق��ر�ر�ت  و�تخ��اذ 

�حلكومة و�ل�سلطة �لفل�سطينية.
�س��ورً�  �لوقف��ة  يف  �مل�سارك��ون  ورف��ع 
مع��ه،  ت�سامني��ة  وعب��ار�ت  لزميله��م 
�لأمني��ة  �لأجه��زة  تدع��و  و�أخ��رى 
و�ل�سلط��ة �لفل�سطيني��ة لرف��ع �لقي��ود 
�ملفرو�س��ة عل��ى �ل�سحافي��ن وتعزي��ز 
حري��ة �ل��ر�أي و�لتعب��ري و�ل�سغط على 

�لوكالة �لعاملية.
وقال نائب رئي���س "منتدى �لإعامين 
�لفل�سطيني��ن"، حممد �أب��و قمر، �إن ما 
حدث م��ع �مل�س��ور �ل�سحايف �إي��اد حمد 
يعتر �سابقة، خ�سو�س��ًا بعد �أن جاءت 
�لفل�سطيني��ة  �ل�سرط��ة  م��ن  �ل�سك��وى 
�إىل �لوكال��ة �لأمريكي��ة حي��ث  �س��ده 

يعمل.
و�أ�س��اف �أب��و قم��ر، يف كلم��ة ل��ه خال 
�لوقف��ة �لت�سامني��ة، �أن �ملطل��وب ك��ف 
�لأجهزة �لأمنية يدها عن �ل�سحافين 
يف �س��وء �ملاحقة �لت��ي جتري بحقهم 
�لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��ال  قب��ل  م��ن 
و�ل�سته��د�ف  �لعتق��الت  وعملي��ات 
�ملتك��ررة له��م. و�أ�س��ار �إىل �أن �ل�سحايف 
حمد مل يرتك��ب �أي خمالفة بت�سامنه 
م��ع زمي��ل �آخ��ر ل��ه كان معتق��ًا ل��دى 

�لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �ملحتلة.
�لفل�سطين��ي  "�ملعه��د  رئي���س  و�عت��ر 
�سب��اح،  فتح��ي  و�لتنمي��ة"،  لات�س��ال 
يف كلم��ة ل��ه �أن م��ا ج��رى م��ع �مل�س��ور 
حمد يوؤك��د �أن �ل�سحافين �لعاملن يف 
�لوكالت �لدولية حمرومون من حرية 
�ل��ر�أي و�لتعب��ري ومنا�س��رة زمائه��م. 
�لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة  �إن  وق��ال 
عم��ل  بوق��ف  مطالبت��ان  و�حلكوم��ة 
وكال��ة "�أ�سو�سييتد بر���س" يف �لأر��سي 
�لفل�سطيني��ة �إىل ح��ن �إع��ادة �مل�س��ور 

�ل�سحايف حمد �إىل عمله.
�لفل�سطين��ي  "�ملعه��د  رئي���س  ور�أى 
لات�س��ال و�لتنمي��ة" �أنه "ل��ول �سعف 
�لفل�سطيني��ن  �ل�سحافي��ن  نقاب��ة 
�أقدم��ت �لوكال��ة �لأمريكي��ة عل��ى  مل��ا 
�ل�سحافي��ن  مطالب��ًا  �مل�س��ور"،  ف�س��ل 
و�لإعامي��ن بتعزي��ز �لت�سام��ن يف م��ا 

بينهم بعيدً� عن �خلافات �ل�سيا�سية.

تقرير

02

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 

)AP( تسببت السلطة بفصله من

 الصحفي "حمد" يودع كاميرته برسالة مؤثرة
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غزة- �لر�أي
وقل��ب  مل���س  "ل�س��ان 
�سعب��ي  مث��ل  جن���س" 
حمت��وى  عل��ى  ينطب��ق 
ي�سم��ى  م��ا  �سفح��ة 
موق��ع  عل��ى  "�ملن�س��ق" 
�لجتماع��ي  �لتو��س��ل 
�لتي يبث  "في�سب��وك"، 
م��ن خاله��ا من�س��ور�ت 
وم�سموم��ة  خبيث��ة 
مغلف��ة  ميرره��ا 
"�لت�سهي��ات  مب�سطل��ح 

�لإن�سانية".
�ل�سفحة  ه��ذه  حمتوى 
غريب��ا  لي���س  �مل�سم��وم 
يبثه��ا،  م��ن  عل��ى 
�سابط  عنه��ا  فامل�سوؤول 
�لحت��ال  جي���س  يف 
م��ا  لك��ن  �لإ�سر�ئيل��ي، 
ي�س��دم حقيق��ة ويبعث 
ك��م  �ل�سمئ��ز�ز  عل��ى 
�لعجابات و�لتعليقات 
و�ملديح، �لتي حت�سدها 
ه��ذ�  عل��ى  �ملن�س��ور�ت 

�ملوقع.
�أ�سدقائ��ي:  "ل��كل 
قان��ون مل��زم يج��ب �أن 
ز�د  �أن  بع��د  يطب��ق.. 
ع��دد معجب��ي �سفح��ة 
�لحت��ال  خماب��ر�ت 
ع��ن  �ملن�س��ق  �مل�سم��اة 
معج��ب..  �أل��ف   ٦٠٠
فاإنني �أ�سعك �سديقي/
لتخت��ار،  �سديقت��ي 

ب�سفح��ة  �إعجاب��ك  �إلغ��اء  �إم��ا 
�ملن�س��ق �أو �أن تلغ��ي نف�س��ك م��ن 
مل��ن  �إن��ه  �أ�سدقائ��ي..  قائم��ة 
�أي  ميت��دح  �أن  و�خليان��ة  �لع��ار 
فل�سطين��ي حر �سري��ف، �سابط 
ع��ر  ل��ه  ويتذل��ل  �لحت��ال 

�ل�سفحة �مل�سماة �ملن�سق".
مل يك��ن �لن��د�ء �ل�ساب��ق جمّرد 
�إنذ�ر، بل �إن��ه حملة �إلكرونية 
�أطلقه��ا ن�سط��اء ونا�سط��ات م��ن 
فل�سط��ن �ملحتل��ة ع��ر مو�ق��ع 
�لتو��س��ل �لجتماع��ي تطال��ب 
باإلغ��اء متابع��ة �سفح��ة من�سق 
و�أفيخ��اي  �لحت��ال  �أعم��ال 
�أدرع��ي �لناط��ق با�س��م �جلي�س 
�لإ�سر�ئيل��ي و�إز�ل��ة �لإعج��اب 

عن �سفحاتهما.
حت��ت  و�سم��ًا  �لن�سط��اء  ون�س��ر 
#ياعندي_ي��ا_ عن��و�ن 
يلق��ى  حي��ث  عند_�ملن�س��ق، 
من�س��ات  ع��ر  و��سع��ًا  رو�ج��ًا 
و�أهمه��ا  �لتو��س��ل �لجتماع��ي 

توير وفي�سبوك.

وعللت �حلمل��ة �أ�سب��اب ودو�فع 
ب�سفح��ة  �لإعج��اب  �إلغ��اء 
�ملن�س��ق، باأنه��ا به��دف �مل�ساهمة 
يف �حل��د م��ن �نت�ساره��ا، وحت��ى 
و�سعب��ك  �خو�ن��ك  حتم��ي 
وق�سيت��ك، وحتى ته�س��م �سورة 
�ملن�س��ق وت�ساع��ف �لرف�س لكل 
�أ�س��كال �لحت��ال، وحتى تنقذ 
ف��خ  يف  �لوق��وع  م��ن  فل�سطين��ي 
�لعمال��ة، وحت��ى ل ت�ساه��م يف 

�إ�سعاف �جلبهة �لد�خلية.
وحقق��ت �حلملة جناًح��ا و��سًعا 
يف �سف��وف �لفل�سطيني��ن، حيث 
يو��سل �لن�سطاء تد�ول �حلملة 
و�لدع��و�ت، تز�مًنا م��ع تو��سل 
�نخفا���س �أع��د�د �ملعجبن على 

�ل�سفحة.

من هو المنسق؟
وح��دة  ه��ي  �ملن�س��ق  ووح��دة 
تتب��ع ل��وز�رة �جلي���س، ورئي�سها 
�لأركان  هيئ��ة  يف  ع�س��و  ه��و 
�إىل  وته��دف  �لإ�سر�ئيلي��ة، 
يف  �حلكوم��ة  �سيا�س��ة  تطبي��ق 

�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة.
وغالب��ا م��ا يبتز �أع�س��اء وحدة 
�ملن�س��ق �لفل�سطيني��ن بت�سهي��ل 
عملية تنقله��م، وح�سولهم على 
�لع��اج مقابل تزويد �ملخابر�ت 
ع��ن  مبعلوم��ات  �لإ�سر�ئيلي��ة 
�ملقاوم��ن وح��ركات �ملقاومة يف 

�ل�سفة وغزة.
ف�سفحة من�سق �أعمال �حلكومة 
�لأر��س��ي  يف  "�لإ�سر�ئيلي��ة" 
"�أفيخاي �أدرعي"،  �لفل�سطينية 
م��ن  �لآلف  عل��ى  ح�سل��ت 
�لن�سط��اء عن��د  م��ن  �لإعج��اب 
تد�سينه��ا، �لأم��ر �ل��ذي حاولت 
��ستغ��ال  "�إ�سر�ئي��ل"  في��ه 
مل�ساحله��ا  �ملو�طن��ن  حاج��ات 
جم��ال  يف  جله��ا  �خلا�س��ة، 

�لعمالة.
�سم��ن  �لن�سط��اء  وجل��اأ 
�سد�قته��م  لرف���س  �حلمل��ة، 
باآخري��ن قام��و� بعم��ل �عج��اب 
ومتابع��ة ل�سفح��ة �ملن�س��ق وكل 
"�لإ�سر�ئيلي��ة"،  �ل�سخ�سي��ات 
�لأم��ر �لذي ي�سجع �جلميع على 
�لغاء �ملتابع��ة و�لعجاب بهذه 

�ل�سفحات.
ومن��ذ ن�ساأته��ا حت��اول �سفحات 
�ل�سفح��ات  وكل  �ملن�س��ق 
متري��ر  "�لإ�سر�ئيلي��ة"، 
 ، �لإ�سر�ئيلي��ة"  "�لرو�ي��ة 
�ملو�طن��ن  م�ساع��دة  و�دع��اء 
ون�س��ر  حاجاته��م،  و��ستغ��ال 
�لف��ن  و�إث��ارة  كاذب��ة  �أخب��ار 
و�لبلبل��ة يف �لعديد من �لق�سايا 
�لد�خلي��ة، خا�سًة على �ل�سعيد 
باملقاوم��ة  و�لت�سكي��ك  �لأمن��ي 

�لفل�سطينية.

تغريدات 
تفاع��ل  �حلمل��ة  وج��دت  وق��د 
فكتب��ت  �لنا�سط��ن  ب��ن  كب��ري 
كري�ستن ريناوي : "�لعامل تغرّي 
وقو�ع��د �للعب��ة �أي�س��ًا تغريت؛ 
�لفل�سطيني��ون يق��ودون حمل��ة 
رقمي��ة �سد ما ي�سم��ى "�ملن�سق" 
د�ع��ن �لأ�سدق��اء عندهم �إىل 

�إلغاء �لإعجاب ب�سفحته.
�لأرق��ام  �أن  و��س��ح  و�أ�ساف��ت: 
ع�س��ر�ت  حت��ى  �أو  �آلف  تق��ل؛ 

�لآلف خ��ال �سويع��ات 
بع��د  �لإعج��اب  �ألغ��و� 
عل��ى  �سبابي��ة  حمل��ة 
عنو�نه��ا:  �لفي�سب��وك 
#يا_عندي_ي��ا_

عند_�ملن�سق
�س��ريد  ه��ل  وت�ساءل��ت: 
خل�س��ارة  �ملن�س��ق 
وكي��ف؟  ليكات��ه؟ 
�إعت��اد  �لحت��ال  ه��ذ� 
و�لعتق��ال  �لقم��ع 
و�ل�سج��ن  و�لتحقي��ق 
م��ا  و�ل��خ..  و�لإق�س��اء 
ي��ا  �لرقم��ي  �لعق��اب 
�سيك��ون  وه��ل  ُت��رى!؟ 
هنالك عق��اب بالأ�سل؟ 
�سياحق��ون.  وم��ن  م��ن 
م��ن  جدي��د  �س��كل 
يف  و�لآن  �ملو�جه��ة 
عامل �لديجيتال وباأقل 
�لإمكانيات...من��ذ متى 
�لفل�سطيني��ون  �حتف��ل 
بال٣ جي، ه��ذ� ُيح�سب 

لهم.
�أم��ا عفيف �أحمد  فكتب 
عل��ى �سفحته يف توير، 
�مل�سارك��ن  �أح��د  وه��و 
و�ملتابع��ن له��ا �إن �أك��ر 
�سخ���س  �أل��ف   23 م��ن 
ب�سفحة  �إعجاب��ه  �ألغى 
بع��د  من�س��ق �لحت��ال 
حمل��ة �أطلقه��ا ن�سط��اء 
حت��ت  فل�سطيني��ن 
#ياعن��دي_ عن��و�ن 

ياعند_�ملن�سق
بينما كتبت دعاء �ل�سريف "�إنه 
ملِ��ن �لع��ار و�خليان��ة، �أن ميت��دح 
�سري��ف،  ح��ر  فل�سطين��ي  �أي 
�ساب��ط �لحت��ال ويتذل��ل ل��ه 
عر �ل�سفح��ة �مل�سماة �ملن�سق.. 
كون��و� جريئ��ن، عمموه��ا عر 

�سفحاتكم ".
�أن  �لفتافت��ة  ن�س��ال  وذك��رت 
"حملة " يا عندي يا عند �ملن�سق 
" توؤت��ي �أُُكله��ا ت�سجي��ل حالت 
�إلغ��اء �إعج��اب كب��رية ل�سفحة 
�ملن�سق.. فعند �ل�ساعة 11:15 
«667،972 متابع عند �ل�ساعة 
1:15 « 659،304 متابع عدد 
 : �ساعت��ن  يف  �مللغ��اة  �حل��الت 

." �إعجاب  �إلغاء  حالة   8668
زي��ادة يف  �أم���س  من��ذ  ولوح��ظ 
ع��دد �لإعان��ات �ملمول��ة �لت��ي 
ن�سرته��ا وحدة �ملن�س��ق من �أجل 
جل��ب متابع��ن ومعجب��ن جدد 
�آلف  قي��ام  بع��د  لل�سفح��ة، 

�ملتابعن مبقاطعتها.

"قاتل مرضى غّزة" 

"المنسق".. أهداف خبيثة مغلفة بـ"اإلنسانية" 
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غزة-�لر�أي
�أد�ء  يرتق��ي  ع��ام  بع��د  عام��ا 
يف  �سيم��ا  غ��زة،  يف  �ملز�رع��ن 
�لو�س��ول �إىل �أعلى جودة للثمار 
�ملزروعة خ�سو�سا ثمار �لبطيخ، 
�ل��ذي ب��د�أ يج��د ��ستح�سان��ًا من 

�ملو�طنن يف �لأ�سو�ق �ملحلية.
مو�سم �لبطيخ ه��ذ� �لعام يحمل 
�لأمر����س  م��ن  خل��و  �سه��ادة 
�لبطي��خ  �سه��د  كم��ا  و�ملبي��د�ت، 
وف��رة يف �لإنتاج تكف��ي �ل�سو�ق 
�ملحل��ي، حي��ث ُتق��در �مل�ساح��ات 
�ملزروع��ة بثم��اره باأربع��ة �آلف 
دومن، يط��رح كل دومن منها نحو 

طن. �آلف   10

أكثر جودة 
�ملهند���س �أدهم �لب�سيوين، مدير 
و�لناط��ق  غ��زة  �سم��ال  زر�ع��ة 
با�س��م �ل��وز�رة، �أّك��د �أّن مو�س��م 
�لع��ام  له��ذ�  �لبطي��خ  زر�ع��ة 
�سه��د �رتق��اًء و��سح��ًا يف �لأد�ء 
�لعناي��ة  �أدت  حي��ث  �لزر�ع��ي؛ 
�لفائقة بالزر�عة منذ �للحظة 

�لأوىل وحت��ى جن��ي �ملح�س��ول 
للخ��روج لثم��ار ممت��ازة، تر�سي 
لثم��ار  �ملتعط�س��ن  �ملو�طن��ن 
و�أو�س��ح  �ملمت��ازة.   �لبطي��خ 
�لب�سي��وين، �أّن �ل��وز�رة خفف��ت 
�لعلمي��ة  �لتطعي��م  �آلي��ة  م��ن 
�ملا�سي��ة  �ل�سن��ة  �أنتج��ت  �لت��ي 
حم�س��وًل �أ�سابته نكه��ة �لقرع، 
كما �أ�س��اع �لنا�س -وف��ق قوله-، 
كان��ت  �لعملي��ة  ه��ذه  �إّن  حي��ث 
حتمي��ه م��ن �لأمر����س وتخفف 
حدة ��ستخ��د�م �ملبيد�ت، مبينًا 
�أّن هذ� �لع��ام ��ستدركت �لوز�رة 
بثم��ار  للخ��روج  �خلط��وة  ه��ذه 

�أكر جودة و�أ�سهى طعمًا.
�أّن  �لزر�ع��ي،  �ملهند���س  و�أ�س��ار   
�لبطي��خ �مل��زروع يف قط��اع غ��زة 
يحم��ل �سهادة خلو من �لأمر��س 
و�ملبي��د�ت �ل�سام��ة، مبين��ًا �أّن��ه 
عين��ات  عل��ى  �حل�س��ول  ج��رى 
من مناط��ق زر�عي��ة خمتلفة يف 
غزة و�إر�سالها لاأر��سي �ملحتلة، 
م��ن  بخلوه��ا  �سه��ادة  و�أ�س��درت 
�ملبي��د�ت �ل�سامة وغريها. وبن 

�لب�سي��وين �أن �لأجو�ء �ملناخية 
ه��ذ� �لع��ام �ساهم��ت يف �خلروج 
بثمار �أكر جودة وكميات وفرية 
م��ن �لبطي��خ، �ل��ذي ل ي��ز�ل يف 

بد�ية مو�سمه.

ال للشائعات
ب��دوره، �خلب��ري �لزر�ع��ي ن��ز�ر 
�لوحيدي، دع��ا �ملو�طنن لعدم 
�لت��ي ق��د  لل�سائع��ات  �للتف��ات 
مبين��ًا  �لبطي��خ،  مو�س��م  مت���س 
كان��ت  �ملقيت��ة  �لإ�ساع��ات  �أّن 
�سبب��ا رئي�سا يف �س��رب حم�سول 
�لعام �ملا�سي. و�أ�س��اد �لوحيدي 

مبو�سم �لبطيخ لهذ� �لعام،
 وق��ال: “�ملح�سول جيد وطيب، 
وه��و رخي���س �لثم��ن، ول��ه م��ن 
�لر�ئع��ة”،  �ل�سحي��ة  �لآث��ار 
د�عي��ًا �ملو�طنن للتمت��ع بثماره 
�لطيبة وترك �ل�سائعات جانبًا.

4500 دونم
�بر�هي��م  ق��ال د.  م��ن جانب��ه؛ 

�لزر�ع��ة  وز�رة  وكي��ل  �لق��درة 
بقطاع غ��زة �إن م�ساحة �لأر�س 
�ملزروع��ة بالبطي��خ ه��ذ� �لع��ام 
منه��ا  دومن،   4500 ح��و�يل 
�أن  �ملتوق��ع  م��ن  3000 مطع��م، 
تنت��ج 5000 �ألف ط��ن، ما يعني 
م��ن  ذ�ت��ي  �كتف��اء  هن��اك  �أن 
�لبطي��خ، وبالتايل جناح �سيا�سة 
�إح��ال �ل��و�رد�ت �لت��ي تتبعه��ا 
�ل��وز�رة، م�س��ريً� �إىل �أن �لكمي��ة 
�لبطي��خ  م��ن  �سنوّي��ًا  �ملنتج��ة 
�لقط��اع  �حتياج��ات  تغط��ي 

بالكامل.
و�أ�سار خال جولة على مز�رعي 
�لبطي��خ �سم��ال قط��اع غ��زة �أن 
حم�س��ول �لبطي��خ يعت��ر �أح��د 
�لت��ي  �لفاكه��ة  حما�سي��ل  �أه��م 
ت��زرع يف قط��اع غزة عل��ى نطاق 
و��س��ع، حي��ث �سه��دت �مل�ساح��ة 
خ��ال  بالبطي��خ  �ملزروع��ة 
�لأع��و�م �لأخرية زي��ادة كبرية، 
فك��رة  لنت�س��ار  ذل��ك  ويع��ود 
تطعي��م �خل�س��ار و�لت��ي كان لها 
دور يف �إيج��اد �حلل��ول لكثري من 

�مل�س��كات �لت��ي تو�ج��ه زر�ع��ة 
�لبطيخ يف قط��اع غزة، وخا�سة 
�لت��ي  �لأمر����س  �سعي��د  عل��ى 

ت�سيب �لبطيخ.
ويف �سياق �جلولة، تفقد �لقدرة 
مر�ك��ز بي��ع �لبطي��خ يف منطقة 
عملي��ات  و�سه��د  لهي��ا،  بي��ت 
�لبي��ع، م�سي��دً� بالعم��ل �لكب��ري 
يف  �ملز�رع��ن  ب��ه  يق��وم  �ل��ذي 
تاأكي��د �لكتفاء �لذ�ت��ي ودعم 

�لقت�ساد �لفل�سطيني.
�أم��ا �مل��ز�رع رم�س��ان �أب��و غز�ل، 
�لزر�ع��ة  وز�رة  �أن  �إىل  �أ�س��ار 
�ملحلي��ن  �ملز�رع��ن  �سجع��ت 
عل��ى زر�ع��ة �لبطي��خ "دون قلق 
ت�سوي��ق  ع��دم  جت��اه  خ��وف  �أو 
منتجاتهم يف �لأ�سو�ق ومناف�سة 

�ملنتج �مل�ستورد لها".
وطالب �لوز�رة بال�سعي لت�سدير 
�لكمي��ات ما �أمك��ن �ىل �ل�سو�ق 
�خلارجي��ة، حتى تع��م �لفائدة 
عل��ى �مل��ز�رع و�لتاج��ر و�لعام��ل 
مما يوؤدي �ىل �إنعا�س �لقت�ساد 

�لوطني.

البطيخ بغزة.. جودة عالية واكتفاء في السوق المحلي
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غزة- �لر�أي
قال��ت وز�رة �لإع��ام- �ملكت��ب �لإعام��ي �حلكوم��ي 
يف غ��زة، �إن �سهر ماي��و �ملا�سي �سه��د �رتفاعًا ملحوظًا 
قب��ل  م��ن  �ل�سحفي��ن  بح��ق  �لنته��اكات  ع��دد  يف 
�لحت��ال �لإ�سر�ئيلي و�لأجهزة �لأمنية يف �ل�سلطة 

�لفل�سطينية بال�سفة �ملحتلة.
وقالت وحدة �لر�س��د و�ملتابعة بالوز�رة يف تقريرها 
�حلري��ات  بح��ق  �لحت��ال  �نته��اكات  �إن  �ل�سه��ري، 
�لإعامي��ة يف �لأر��س��ي �لفل�سطيني��ة بلغ��ت )53( 
�نته��اكًا �إ�سر�ئيليًا، يف ح��ن بلغ عدد �نتهاكات �أجهزة 
�لم��ن �لفل�سطيني��ة يف �ل�سف��ة �ملحتل��ة )17( م��ن 

�لنتهاكات.

انتهاكات اسرائيلية
�أي��ار2020  ماي��و/  �سه��ر  خ��ال  �لوح��دة  و�سجل��ت 
�ملن�سرم )53( �نتهاكًا من قبل �لحتال �لإ�سر�ئيلي 
متثل يف �عتقال و�حتجاز و��ستدعاء ومتديد و�إ�سد�ر 
حك��م لع��دد)14( م��ن �ل�سحفين م��ن بينه��م �إ�سد�ر 
ق��ر�ر حالت��ي �إبع��اد ل�سحفي��ن ع��ن مدين��ة �لقد�س 

�ملحتلة.
 )4( و��ستهدف��ت  �لحت��ال  ق��و�ت  �عت��دت  فيم��ا 
�سحفين بالر�سا�س �ملعدين �ملغلف باملطاط و�ل�سرب 
و�لهان��ة و�طاق قنابل �ل�س��وت و�لغاز �ل�سام خال 
تغطيتهم جر�ئم �لحتال بحق �ل�سعب �لفل�سطيني.

كم��ا منعت ق��و�ت �لحتال �ل�سحفين م��ن �لتغطية 
وتاأدية و�جبهم �ملهني و�لتي بلغت  9( حالت منع .

وب�س��اأن �لقتح��ام و�ملد�همة ملن��ازل �ل�سحفين، وثق 
و�لعب��ث  وتفتي���س  �قتح��ام  ح��الت   )5  ( �لتقري��ر 
مبحتويات �ملنزل، تخللها م�سادرة معد�ت وم�ستلزمات 

�سحافية و�سخ�سية لل�سحفين وعددها )6(. 
�إىل ذلك �سجل �لتقرير)1( حالة هدم ملنزل �لكاتبة 
و�لإعامي��ة ود�د �لرغوث��ي ومن��زل جنله��ا قا�س��م 

�لرغوثي.
يف ح��ن، وثق �لتقري��ر)2( ح��الت م�سايقات د�خل 
�سج��ون �لحتال متثلت يف �لعتد�ء �لوح�سي خال 
�لتحقيق و�لتعذي��ب و�لإهمال �لطبي و�لتي تعر�ست 
له �لإعامي��ة مي�س �أبو غو�س، وفر���س كفالة مالية 

عدد)3( لل�سحفين �سريطة �لفر�ج عنهم.
�أم��ا يف جانب �غ��اق �ملوؤ�س�س��ات �ل�سحفية، وحماربة 
�ملحت��وى �لفل�سطين��ي ، و�سن �إد�ر�ت مو�ق��ع �لتو��سل 
�لجتماعي بالتاآمر م��ع �لحتال حملة م�سعورة من 
حظ��ر وحذف و�إلغاء ح�سابات �لعديد من �ل�سحفين 
�لحت��ال  �سلط��ات  ج��ددت  حي��ث   ، و�لإعامي��ن 
�لإ�سر�ئيل��ي �غاق ع��دد )1( لتلفزي��ون "فل�سطن" 
يف �لد�خ��ل �ملحت��ل ملدة �ست��ة �أ�سه��ر �إ�سافية، وحظر 
�أن�سطت��ه، كم��ا ر�س��د �لتقري��ر �أكر م��ن )8( حالت 
�غ��اق وحظر وحذف حل�ساب��ات �سخ�سية ل�سحفين 
م��ن قبل مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماعي و�لت��ي تر�سخ 
حتت �إمرة �لحتال �ل�سر�ئيلي، �إ�سافة �إىل تعطيل 
ح�ساب��ات ع�س��ر�ت �ل�سحفين به��دف طم�س �ملحتوى 

�لفل�سطيني.

انتهاكات داخلية فلسطينية
وعلى �سعي��د �نتهاكات �أجهزة �من �ل�سلطة يف �ل�سفة 
�لر�س��د  وح��دة  �سجل��ت  �ل�سحفي��ن،  �س��د  �ملحتل��ة 
و�ملتابع��ة يف تقريره��ا �سه��ر مايو/�أي��ار 2020) 17 
( �نته��اكًا فل�سطيني��ًا ، متثل��ت يف �حتج��از و�عتق��ال 
ومتدي��د �عتق��ال م��ن قب��ل عنا�س��ر �لأم��ن �لوقائ��ي 
م��ن بينه��م  م��ن �ل�سحفي��ن  لع��دد)5(  �لفل�سطين��ي 
�ل�سحف��ي �ن���س ح��و�ري ومتدي��د �عتقال��ه مرت��ن، 
وم�سادرة مع��د�ت عدد)2(، كما تعر�س عدد)2( من 
�ل�سحفي��ن لاعت��د�ء و�ل�سرب هم��ا لل�سحفين نز�ر 
حب���س و�أن�س ح��و�ري، وتهديد وم�ساوم��ة و��سر�ط 
لع��دد )3( م��ن �ل�سحفين م��ن بينهم �ل�سحف��ي �أن�س 
ح��و�ري، و�ل�سحف��ي �إياد حم��د و�ل��ذي مت ف�سله من 
قبل وكال��ة)AP(  �لأمريكية �لذي يعمل بها جر�ء 

�سك��وى كيدي��ة م��ن �لناطق با�س��م �لأجه��زة �لأمنية 
بال�سفة �لغربية �ملحتلة لوؤي �زريقات.

يف ح��ن �سج��ل تقرير وح��دة �لر�س��د و�ملتابعة عدد 
)3( حالت منع من �لتغطي��ة وممار�سة �لعمل �ملهني 
لل�سحفي��ن من قب��ل �لأجهزة �لأمني��ة �لفل�سطينية، 
عد� عن فر�س عدد)1( غر�مة مالية بحق �ل�سحفي 

�أن�س حو�ري �سريطة �لإفر�ج عنه.
كما �سجل �لتقرير عدد )1( �نتهاك من قبل �ل�سلطة 
�لفل�سطينية و�لتي جددت حجبها للعديد من �ملو�قع 
�لإخباري��ة و�لإعامية �ل�سحفي��ة، رغم �نتهاء �ملدة 
�لق�سائي��ة �لتي حددتها حمكمة �سل��ح ر�م �هلل ب�)6 

�أ�سهر(،
تفا�سي��ل �لنته��اكات �لإ�سر�ئيلية بح��ق �ل�سحفين 

خال �سهر مايو/ �أيار 2020
"�لفي�سب��وك"،  موق��ع  �إد�رة  �أغلق��ت   :3-5-2020
ل��كل  �خلا�س��ة  �ل�سفح��ات  �ن��ذ�ر،  �ساب��ق  دون  وم��ن 
م��ن مدي��ر وكال��ة "�ل��ر�أي" �لفل�سطيني��ة �حلكومية 
و�لكات��ب ��سماعيل �لثو�بتة، و�ل�سح��ايف يف ف�سائية 
"فل�سطن �ليوم" حممد �لنجار، و�مين دلول، وح�سن 
�لنجار، ون�سال عثمان و�ياد �لقر� وغريهم �لكثري من 
قطاع غزة، ومر��سل �سحيفة "�لعربي �جلديد" �سامر 
�أمن خوي��رة، ومر��سل "ف�سائية �لنجاح �لإخبارية" 
�سامي �ل�ساعي، م��ن �ل�سفة �لغربية، و�ل�سحايف �حلّر 
�أحم��د �سي��ام ، ور��س��م عبي��د�ت، م��ن �أر��س��ي �ل�48، 
بحج��ة �أن �ل�سفحات �ملذك��ورة "ل تتو�فق مع معايري 

فاي�سبوك".
2020-5-4: �أقدم��ت �إد�رة في�سب��وك على تعطيل 
ع�س��ر�ت �حل�ساب��ات ل�سحفين ون�سط��اء فل�سطينين 
يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، و�ل��ذي ياأت��ي يف 

�سياق حماربة �ملحتوى �لفل�سطيني.
�ل�ساعرة  �لحت��ال  ق��و�ت  �عتقل��ت   :5-5-2020
و�لكاتب��ة ر�ني��ا ح��امت م��ن منزله��ا يف �لقد���س بع��د 
دهمه وتفتي�سه وم�س��ادرة هاتفها وذ�كرة �حلا�سوب، 
�لت��ي  و�جلو�ئ��ز  �لتقدي��ر  �سه��اد�ت  �إىل  بالإ�ساف��ة 
ح�سل��ت عليه��ا". ، ومت �قتياده��ا �إىل مركز �لتحقيق 
يف �مل�سكوبي��ة بتهم��ة "خمالفته��ا قان��ون �ل�سي��ادة"، 
و�أُطل��ق �سر�حه��ا بعد توقيعها عل��ى كفالة بقيمة ١٠ 

�آلف �سيكل.
2020-5-4: �أقدم��ت �إد�رة موق��ع �لفي�سبوك على 

حذف �سفحة قناة �لأق�سى �لف�سائية.
�ل�سحفي  �لحت��ال  ق��و�ت  �عتقل��ت   :4-5-2020
منزل��ه  �قتح��ام  بع��د  عبي��د�ت"  "تام��ر  �ملقد�س��ي 
يف �لقد���س �ملحتل��ة، ويعم��ل يف ف�سائي��ة مع��ًا ، ومت 

�لفر�ج عنه فيما بعد.

حكًم��ا  �لحت��ال  حمكم��ة  �أ�س��درت   :4-5-2020
بح��ق �لأ�س��رية �لطالب��ة �ملقد�سية بجامع��ة بريزيت، 

يف تخ�س���س �ل�سحاف��ة، مي���س �أب��و غو���س، بال�سجن 
)16( �سه��ًر�، وغر�م��ة مالي��ة بقيم��ة 2000 �سيكل، 
كما تعر�س��ت خال فرة �لتحقيق للتعذيب و�ل�سرب 

من قبل حمققي �لحتال.
�لحت��ال  �سلط��ات  ج��ّددت   :10-5-2020
�لإ�سر�ئيل��ي قر�ره��ا مبنع عمل تلفزي��ون "فل�سطن" 
يف �لد�خ��ل �ملحت��ل مل��دة 6 �أ�سه��ر �إ�سافي��ة، وحظ��ر 
�أن�سطت��ه بذريعة �أن��ه "تابع لل�سلط��ة �لفل�سطينية"، 
و�سّلم��ت �ل�سرط��ة �لإ�سر�ئيلي��ة ق��ر�ر �ملن��ع �ملوّق��ع 
م��ن وزي��ر �لأم��ن �لإ�سر�ئيل��ي جلع��اد �أرد�ن ملر��سل��ة 
�لتلفزي��ون كري�ست��ن رين��اوي يف �لي��وم �لت��ايل م��ن 

�سدوره.
ب��وك  �لفي���س  موق��ع  �إد�رة  �إق��د�م   :10-5-2020
عل��ى حظر ح�س��اب مثنى �لنجار من قط��اع غزة عدة 

مر�ت.
�ل�سحفي  �لحتال  ق��و�ت  �عتقلت   :10-5-2020
�حل��ر عن��ان جني��ب م��ن بلدي��ة بي��ت حنين��ا �سم��ال 
�لقد���س �ملحتل��ة، بع��د مد�هم��ة منزل��ه، و�قتادت��ه 
�إىل مرك��ز �سرط��ة �مل�سكوبية للتحقيق مع��ه، ب�سبهة 
"عاقت��ه بجهة �إرهابية و�لتخطيط لن�ساطات �سد 
�لأم��ن �لع��ام"، و�س��ادرو� هاتف��ه �لنق��ال وبطاق��ات 
ذ�ك��رة، و�أطلقت �سر�حه بعد �ساعت��ن بكفالة مالية 
�إىل  ��ستدع��اوؤه  مت  ح��ال  يف  �سي��كل   ٥٠٠٠ قيمته��ا 

�لتحقيق �أو �ملحكمة.
�ل�سحفي  �لحتال  ق��و�ت  �عتقلت   :11-5-2020
عن��ان �ل�سامي مقدم بر�مج يف �إذ�ع��ة �لقر�آن �لكرمي 
وف�سائي��ة �لنج��اح بنابل���س، بع��د مد�هم��ة منزل��ه، 

و�أفرجت عنه فيما بعد.
2020-5-11: منع��ت ق��و�ت �لحتال �ل�سحفين 
م��ن �لو�سول �ىل بل��دة كوبر �سم��ال ر�م �هلل و�أغلقت 
كاف��ة �لط��رق �ملردية للبل��دة، بعد �قتحامه��ا �لبلدة 

ملحا�سرة منزل �لإعامي قا�سم �لرغوثي.
من��زل  �لحت��ال  ق��و�ت  هدم��ت   :11-5-2020
بريزي��ت  بجامع��ة  �لع��ام  كلي��ة  يف  �ملحا�س��رة 
�سم��ال  كوب��ر  بل��دة  يف  �لرغوث��ي،  ود�د  و�لكاتب��ة 
ر�م �هلل؛ بحج��ة تنفي��ذ �بنها �لأ�س��ري طالب �لعام 
ق�س��ام �لرغوث��ي عملية قرب عن عري��ك غرب ر�م 

�هلل عام 2019.
�لحت��ال،  �سرط��ة  ��ستدع��ت   :10-5-2020
رين��اوي  كري�ست��ن  فل�سط��ن  تلفزي��ون  مر��سل��ة 
يف  �مل�سكوبي��ة  �سرط��ة  مرك��ز  يف  معه��ا  للتحقي��ق 
�لقد���س وجتديد منعها من ممار�س��ة عملها، و�باغها 
فل�سط��ن" باللغت��ن  تلفزي��ون  عم��ل  من��ع  بتمدي��د 
�لعربي��ة و�لعري��ة د�خ��ل �أر��س��ي �ل�48، مل��دة �ستة 
�أ�سه��ر �إ�سافية بحجة �أنه تابع لل�سلطة �لفل�سطينية، 
وموّقع م��ن وزير �لأمن جلعاد �أرد�ن بتاريخ 10 �أيار/

مايو".
�لحت��ال  ق��و�ت  ��ستهدف��ت   :12-5-2020

�لإ�سر�ئيل��ي �ل�سحفي��ن بقناب��ل �لغاز �ل�س��ام ب�سكل 
مبا�س��ر يف بلدة يعبد غرب جن��ن منعتهم من تغطية 
�قتح��ام ق��و�ت �لحت��ال للبل��دة، كما �عت��دت على 
�ل�سحفي��ن نا�س��ر ��ستيه، وجم��دي ��ستي��ه بال�سرب 
�مل��رح حي��ث �أ�سي��ب �مل�س��ور �ل�سحف��ي نا�س��ر ��ستية 

بكدمات ور�سو�س.
�ل�سحفي  �لحتال  ق��و�ت  �عتقلت   :13-5-2020
م�سع��ب �س��اور ومنعت��ه من تغطي��ة فعالي��ة يف �لبلدة 
�لقدمي��ة يف مدين��ة �خللي��ل، ومت �لف��ر�ج عنه فيما 

بعد.
عل��ى  �لحت��ال  ق��و�ت  �عت��دت   :14-5-2020
عائل��ة �ل�سحفية ليلى حمار�س��ة ب�سكل وح�سي عقب 

�قتحام منزلهم فجرً� يف جنن.
�لحت��ال  �سلط��ات  �عتقل��ت   :19-5-2020
�لإ�سر�ئيل��ي �مل�س��ور �ل�سحف��ي حممد �أم��ن �أبو دّقة، 
م��ن مدين��ة خ��ان يون���س جن��وب قط��اع غ��زة، ل��دى 
عودت��ه من �لأردن عر حاجز "�إي��رز"، بعد خروجه 
للع��اج قب��ل نحو 8 �سه��ور، و�أخر �لحت��ال عائلته 
باعتقال��ه ونقله �إىل �سجن "جمّدو". يذكر �أن �لأ�سري 
��سحفي �أب��و دقة يعانى من مر�س �ل�سرطان وم�ساكل 
يف �لع�س��اب وكان��ت �جرب��ت ل��ه عملي��ة ��ستئ�س��ال 

بالكبد قبل عدة �سنو�ت
تو��س��ل  �لحت��ال  �سج��ون  �إد�رة   :26-5-2020
�لإهم��ال �لطب��ي �ملتعمد بح��ق �لأ�س��رية و�لإعامية 
مي���س �ب��و غو���س م��ن �س��كان خمي��م قلندي��ا م��ا �أدى 
لتده��ور و�سعها �ل�سح��ي �ل�سعب وحاجته��ا للمتابعة 
يف �مل�ست�سف��ى �ث��ر �لتعذي��ب �لذي تعر�ست ل��ه �أثناء 
�لتحقي��ق و�إ�سابها باأوجاع جتت��اح عظامها وعمودها 
�لفقري و�قد�مه��ا ويد�ها ور�أ�سها، �إ�سافة لإح�سا�سها 
بكهرب��اء ت�س��رب ن�س��ف ر�أ�سه��ا �لأي�س��ر، فيم��ا تقدم 

�د�رة �ل�سجون �ملر�هم و�مل�سكنات فقط.
ق��و�ت  ��ستدع��ت   :27-5-2020  :27-5-2020
عن��ان  �ملقد�س��ي  �ل�سحف��ي  �لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��ال 
لت�سليم��ه  �لثالث��ة،  للم��رة  مع��ه  للتحقي��ق  جني��ب 
ق��ر�ر �إبع��اد ع��ن مدين��ة �لقد���س �ملحتل��ة ومنعه من 
ممار�س��ة عمله �ل�سحفي بالقد���س، و�سيتم خال 72 
�ساعة حتديد مدة �لإبعاد، وكانت �سلطات �لحتال، 
��ستدع��ت جني��ب مر�ت ع��دة، خال �لأي��ام �ملا�سية، 
للتحقي��ق معه، و�أبعد ع��ن �لقد�س ع��دة مر�ت خال 

�ل�سنو�ت �ملا�سية.
2020-5-27�عتقل��ت قو�ت �لحتال �لإ�سر�ئيلي 
�ل�سحف��ي �أحم��د �أبو �سبيح خ��ال تو�جده يف �لبلدة 
�لقدمية بالقد���س �ملحتلة، ومنعته من ممار�سة عمله 

�ل�سحفي.
�لحت��ال  ق��و�ت  ��ستهدف��ت   :29-5-2020
��ستي��ة  ن�س��ال  �ل�سحف��ي  �مل�س��ور  �ل�سر�ئيل��ي 
تغطي��ة  م��ن  منع��ه  به��دف  �ملطاط��ي  بالر�سا���س 
مو�جه��ات م��ع ق��و�ت �لحت��ال يف قرية كف��ر قدوم 

�لأ�سبوعية �سرق قلقيلية.
�ل�سحفية  �عتقلت قو�ت �لحتال   :31-5-2020
يف  تو�جده��ا  ب�سب��ب  عوي���س  �سند���س  �ملقد�سي��ة 
ومنعه��ا  �ملحتل��ة  بالقد���س  �لقبل��ي  �مل�سل��ى  �ساح��ات 
م��ن ممار�س��ة عملها �ل�سحف��ي، و�فرج عنه��ا فيما بعد 

�سريطة �لبعاد ملدة ��سبوع عن �لق�سى .
�لحت��ال  خماب��ر�ت  ��ستدع��ت   :31-5-2020
�لإ�سر�ئيل��ي �ل�سحفية روز �ل��زرو للتحقيق معها، بعد 
مد�همة وقفة يف ذك��رى رحيل في�سل �حل�سيني �مام 

بيت �ل�سرق يف �لقد�س �ملحتلة.

تفاصيل االنتهاكات الداخلية 
الفلسطينية لشهر أيار/ مايو/ 

2020
2020-5-1: �حتج��زت عنا�سر من �لأمن �لوقائي 
لل�سحاف��ة  "جن��ى  موؤ�س�س��ة  طاق��م  �لفل�سطين��ي، 
و�لإع��ام" و�ل��ذي �س��ّم �ل�سح��ايف يون���س �إبر�هي��م 
�حل�سا�سن��ة و�مل�س��ّور هيث��م يو�س��ف �لور��سن��ة مل��دة 
4 �ساع��ات، ومنعتهم��ا م��ن �عد�د تقري��ر عن توزيع 
�لط��رود �لغذ�ئي��ة يف مدين��ة يط��ا جن��وب مدين��ة 
�خللي��ل، و�س��ادرت معد�تهما �ل�سحافي��ة و�حلا�سوب، 

وحّققت مع �حل�سا�سنة حول عمله �ل�سحايف.
2020-5-2: �عت��دى عن�س��ر�ن م��ن �لأمن �خلا�س 
�لتابع ملق��ّر جمل�س �ل��وزر�ء �لفل�سطيني، على مر��سل 
وكال��ة "وط��ن" �ل�سح��ايف ن��ز�ر حب���س، ومنع��ه م��ن 
�لت�سوي��ر بالق��رب م��ن �لبو�ب��ة �لرئي�سي��ة للمقّر يف 

مدينة ر�م �هلل.
2020-5-15: �عتق��ل �أف��ر�د �لجهزة �لأمنية يف 
طولك��رم �ل�سحف��ي �ن���س ح��و�ري ، مر��س��ل "�سبك��ة 
قد���س" �لإخباري��ة ، بع��د �لعت��د�ء علي��ه بال�سرب 
�مل��رح �أثناء م��روره على �أحد �حلو�ج��ز �ملوؤدية �إىل 

طولكرم.
2020-5-16: م��ددت �لنياب��ة �لعام��ة يف مدين��ة 
حل��ن  ح��و�ري  �ن���س  �ل�سحف��ي  �عتق��ال   ، طولك��رم 
عر�س��ه عل��ى حمكم��ة �ل�سل��ح، و��سرط��ت �لأجه��زة 
�لأمني��ة عل��ى �ل�سحفي ح��و�ري �لتن��ازل عن تقدمي 

�سكوى �سد رجال �لأمن مقابل �لفر�ج عنه.
�لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة  ج��ددت   :5-5-2020
حجبه��ا للعديد م��ن �ملو�ق��ع �لإخباري��ة و�لإعامية 
�ل�سحفي��ة، رغم �نتهاء �ملدة �لق�سائية �لتي حددتها 
حمكم��ة �سل��ح ر�م �هلل ب���)6 �أ�سه��ر(، وكانت حجبت 
�لأول/�أكتوب��ر  ت�سري��ن  يف  �لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة 
و�ل�سحفي��ة،  �لإعامي��ة  �ملو�ق��ع  ع�س��ر�ت   ،2019
م�ستن��دة لقان��ون "�جلر�ئم �لإلكروني��ة" �لذي لقي 
�إد�نة و��سع��ة ملخالفته معايري حقوق �لإن�سان، و�لتي 

�نتهت مطلع ني�سان/�أبريل �ملا�سي.
�ل�سلح يف طولكرم  م��ددت حمكم��ة   :18-5-2020
للم��رة �لثاني��ة، �عتق��ال �ل�سحايف �أن�س ح��و�ري ملدة 
�إجر�ء�ت �لتحقيق معه . 15 يومًا بحجة ��ستكمال 

طولك��رم  �سل��ح  حمكم��ة  فر�س��ت   :21-5-2020
�أردين عل��ى  كفال��ة �سخ�سي��ة قيمته��ا مئت��ي دين��ار 

�ل�سحفي �ملعتقل �أن�س حو�ري، قبل �أن تفرج عنه
�أقدم��ت وكال��ة �ل�سحافة �لأمريكية   :27-5-2020
Ap على ف�سل �مل�سور �لتلفزيوين �إياد حمد من عمله 
بع��د و�سولها �سك��وى كيدية من �لناط��ق با�سم �لأجهزة 

�لأمنية بال�سفة �لغربية �ملحتلة لوؤي �زريقات.
�ل�سرط��ة  يف  عنا�س��ر  ه��دد   :30-5-2020
�إي��اد حم��د  �ل�سحف��ي  مبا�س��ر  ب�س��كل  �لفل�سطيني��ة 
با�ستهد�ف��ه و�لتحري�س �سده �ي�سًا م��ن قبل �لناطق 
با�س��م جه��از �ل�سرطة لوؤي رزيقات �ل��ذي قام باإر�سال 
تهدي��د�ت له مفادها باأّن ما ح�سل معه من ف�سل لي�س 
نهاي��ة �ملطاف، و�ن��ه �سياأخذ حقه من��ه لحقًا، وذلك 
بعد ثبوت تورط �ل�سلطة يف ف�سله من عمله يف وكالة 

�أ�سو�سيتد بر�س.

اإلعالم: أكثر من 53 انتهاًكا إسرائيلًيا بحق الصحفيين في مايو
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غزة- �لر�أي
جائحة كورون��ا طالت كافة مناحي �حلياة 
�ملي��اه  قط��اع  ب��ات  حت��ى  غ��زة،  قط��اع  يف 
�جلوفي��ة، و�لذي يعّد ع�سب �حلياة ملليوين 
فل�سطين��ي يعي�س��ون يف �لقط��اع �ملحا�س��ر، 
مهددً� ب�سبب �لفريو���س من جهة، و�حل�سار 

�ملفرو�س منذ 14 عامًا من جهة �أخرى.
وت�سبب فريو���س كورونا يف �متن��اع �ملانحن 
�لأوروبي��ن ع��ن �لق��دوم �إىل قط��اع غ��زة 
للم�سارك��ة يف �لإ�سر�ف، ومتابع��ة �مل�ساريع 

�خلا�سة باملياه، منذ مطلع �لعام �جلاري.
�أّن  �ملتح��دة  ل��اأمم  �ساب��ق  تقري��ر  وذك��ر 
قطاع غزة �ملحا�س��ر �سي�سبح مع حلول عام 
2020 منطقة غري �ساحلة للعي�س و�حلياة 
مع تر�ج��ع ن�سبة �ملي��اه �ل�ساحل��ة لل�سرب، 
�إذ توق��ع �نخفا���س ن�سب��ة �ملي��اه �جلوفي��ة 

�ل�ساحلة لل�سرب �إىل �أدنى من 3%.
ورغ��م م�سارع��ة بع���س �ملوؤ�س�س��ات �لدولية 
�إىل حماولة تطوي��ق �لأزمة، قبل �لو�سول 
بتد�س��ن  �ل�سدي��د  �خلط��ر  مرحل��ة  �إىل 
حمط��ات حتلي��ة للمي��اه يف �لقط��اع، �إل �أّن 
�لتباطوؤ �ل��ذي يفر�سه �حل�سار يف �لنتهاء 
م��ن ه��ذه �مل�ساري��ع، بالإ�ساف��ة �إىل تاأث��ري 
جائح��ة كورون��ا �لعاملي��ة على و�ق��ع �ملياه، 
قد يوؤديان �إىل �نهيار هذ� �لقطاع �حليوي.
وم��ع ��ستم��ر�ر منو �ل�س��كان يف غ��زة، توقع 
�لتقرير �لأممي، �أن يزد�د �لطلب على �ملياه 
يف غ��زة بحلول ع��ام 2020 بن�سبة 60%، 
يف ح��ن �أن �لأ�س��ر�ر �لت��ي حلق��ت بطبق��ة 

�ملياه �جلوفية قد ي�ستحيل �إ�ساحها.

تباطؤ بسبب الحصار
ب��دوره؛ ق��ال نائ��ب رئي���س �سلط��ة �ملياه يف 
غزة مازن �لبن��ا، �إّن "�نكفاء �لدول �ملانحة 
�سيوؤث��ر عل��ى حج��م �لتموي��ل �ملق��دم �إىل 
قط��اع غ��زة يف �مل�ستقب��ل �لقري��ب، وميك��ن 
�أن يجع��ل له��ذه �ل��دول �أولوي��ات على دعم 

�لقطاع".
ونح��و %90 من �لآبار �جلوفية �لتي تزود 
2 مليون ن�سمة يف قطاع غزة مبياه �ل�سرب 
�ل�سح��ة  معاي��ري منظم��ة  م��ع  تتطاب��ق  ل 
�لعاملي��ة، مم��ا ح��د� ببع���س �لبلدي��ات �إىل 
�إغ��اق �لكث��ري من ه��ذه �لآبار نظ��رً� ل�سدة 

ملوحتها، وفق �لبنا.
ويحتاج قطاع غزة حو�يل 180 مليون مر 
مكع��ب مي��اه يف �لع��ام �لو�ح��د، يف ح��ن �أن 
ما يع��ود للخز�ن �جل��ويف كم�سادر متجددة 
ل يتج��اوز 80 ملي��ون مر مكع��ب يف �لعام، 
ويف ظل ه��ذ� �لعجز �لكبري ترز �أزمة �ملياه 

ب�سكل كبري يف ف�سل �ل�سيف.
ونّب��ه نائب رئي�س �سلطة �ملي��اه يف غزة، من 
�أّن �لتباطوؤ يف حل �أزمة �ملياه يف قطاع غزة 
"�سيفاق��م معاناة �لفل�سطينين، و�سيو��سل 
��ستم��ر�ر ��ستن��ز�ف �خل��ز�ن �جل��ويف، مم��ا 
ي��وؤدي �إىل تد�خ��ل مياه �لبح��ر يف �لقطاع 
خ��ال  م��ن  �ل�سغ��ط،  وعملي��ة  �ل�ساحل��ي 
��ستخ��ر�ج كميات كب��رية من ه��ذ� �خلز�ن، 
�ملتج��ددة  �لطبيعي��ة  بالتغذي��ة  مقارن��ة 
ل��ه"، لفت��ًا �إىل �أّن "تغذية �خلز�ن تتم من 
خال مياه �لأمط��ار و�لتي ل تزيد عن 50 

�إىل 60 ملي��ون م��ر مكعب �سنوي��ًا، يف حن 
�أّن �ل�ستخ��ر�ج م��ن هذه �لآب��ار يكون �أكر 

باأربعة �أ�سعاف من هذ� �لرقم".

تأثير كورونا
ومنذ حلول جائحة كورونا توقفت م�ساريع 
�لتحلي��ة �ملتع��ددة يف قط��اع غ��زة و�لت��ي 
ت�سرف عليه��ا موؤ�س�سات دولية، حيث �متنع 
�ملانحون �لأوروبين عن �لقدوم �إىل �لقطاع 

ملتابعة هذه �مل�ساريع ب�سبب �جلائحة.
ويف �لأثن��اء توق��ع �لبنا �أن تتاأث��ر م�ساريع 
حتلية �ملي��اه يف قطاع غ��زة ب�سبب جائحة 

كورونا �لعاملية.
ا  وق��ال: "متويل �مل�ساريع �ملدعوم��ة �أوروبًيّ
ميكن �أن تتاأثر بتوجه �أولويات هذه �لدول 
�إىل �ملحافظ��ة عل��ى نف�سه��ا م��ن �جلائح��ة 

ومنع تف�سي �لفريو�س".
م�ساري��ع  �أهمي��ة  م��دى  �إىل  �لبن��ا  و�أ�س��ار 
حمط��ات �لتحلية بغ��زة لتعوي���س �لنق�س 
�حل��اد يف �خلز�ن �جل��ويف يف �لقطاع، مبينًا 
�أّن ه��ذ� �ملحط��ات ل تعم��ل بكام��ل طاقتها 
ب�سب��ب ع��دم توف��ر �لتي��ار �لكهربائي على 
م��د�ر �ل�ساع��ة، مما ق��د يوؤثر عل��ى �لو�قع 

�ملائي �إذ� ما ��ستمر �حل�سار.
وي�سه��د قط��اع �ملي��اه و�لكهرب��اء يف قط��اع 
غ��زة �أزم��ات متاحقة منذ فر���س �حل�سار 
�لإ�سر�ئيل��ي عل��ى قط��اع غزة قب��ل قر�بة 
14 عام��ا، ولز�لت حمطات و�آبار �ملياه يف 
�لقط��اع تتاأث��ر بغي��اب �لتي��ار �لكهربائ��ي، 
� يف و�س��ول �ملياه �إىل  وت�سه��د تر�جعًا ح��اًدّ

�ل�سكان كافة.

خطوات استباقية
وب��ن �لبن��ا �أن �سلطت��ه �تخ��ذت خط��و�ت 
��ستباقية ملحاولة �لتخفيف من حدة �أزمة 
�ملي��اه �ملتوقع��ة ج��ر�ء �رتف��اع �لطلب على 
�ملي��اه �أ�سهر �ل�سي��ف �لقادمة، وخ�سو�سا يف 
ظ��ل �نت�سار فريو�س كورونا و��ستمر�ر حالة 
�لط��و�رئ، ومنه��ا ح�س��ر وحتدي��د م�س��ادر 
�لزر�عي��ة  �لآب��ار  ومنه��ا  جدي��دة  مائي��ة 
و�لآب��ار �لعام��ة، و�لتاأك��د م��ن ��ستمر�ري��ة 
عم��ل كاف��ة �مل�س��ادر عل��ى م�ست��وى �جلملة 
�ملي��اه  �أو  �ملي��اه  ل�سلط��ة  �لتابع��ة  �س��و�ء 
�مل�س��ر�ه من �جلان��ب �لإ�سر�ئيلي ، وتعزيز 
عم��ل حمط��ات �لتحلي��ة حم��دودة �لكمية 
حمط��ات  عم��ل  وتعزي��ز  غ��زة،  قط��اع  يف 
�ملعاجل��ة يف خمتل��ف �ملحافظ��ات، �إ�ساف��ة 
�إىل �ل�ستجاب��ة لن��درة �ملي��اه يف �ملناط��ق 

�ملهم�سة.
ودع��ا ل�س��رورة �لت�س��ارك جميع��ا �أف��ر�دً� 
وموؤ�س�س��ات يف مو�جه��ة �لأزم��ة، بد�يًة من 
زرع ثقاف��ة �لر�سي��د و�لتوف��ري، و�للت��ز�م 
بت�سديد م�ستحق��ات �ملياه للقادرين، و�سول 
للحف��اظ عل��ى م�س��ادر �ملي��اه ومكافحة كل 
مظاه��ر تلوثه��ا وهدره��ا و�لتعدي��ات عل��ى 

خطوط و�سبكات �ملياه.
وطال��ب �لبن��ا �ملو�طن��ن ب�س��رورة م�ساندة 
ه��ذه  حمارب��ة  يف  �ملي��اه  �سلط��ة  طو�ق��م 
�ملمار�س��ات، م��ن خ��ال �لتو��سل م��ع �سلطة 
�ملي��اه �أو م��ع م��زود �خلدم��ة يف منطقته يف 

ح��ال وج��ود خل��ل �أو عطل مث��ل ك�سر خط 
ي��وؤدي �إىل ه��در �ملياه و�أو يف خ��ال �كت�ساف 
تعدي��ات عل��ى خط��وط و�سب��كات �ملي��اه، ملا 
له��ا من �آثار �سلبية عل��ى �لآخرين من حيث 
حرمانهم من و�سول �ملياه، وملا ما قد ت�سببه 
م��ن �ختاط �ملياه �ملزودة للمو�طنن مبياه 
�ل�س��رف �ل�سحي، وبالت��ايل �رتفاع خماطر 

تلوث �ملياه.
�أن �ملمار�س��ات �ل�سليم��ة و�حلف��اظ  و�أ�س��ار 
عل��ى �مل�سادر �ملائي��ة هو جزء م��ن �لتكافل 
�لجتماع��ي و�مل�سوؤولي��ة �لوطني��ة لدورها 
�لكبري يف �مل�ساهمة يف توفري �ملياه للجميع.

وجل��اأ �لغزي��ون �إىل �إن�س��اء حمطات خا�سة 
لتحلي��ة مياه �ل�سرب �مللوثة �لتي ت�سل �إىل 
منازله��م، تابع��ة ملوؤ�س�س��ات غ��ري حكومية، 
تنتج يف �لعام ح��و�يل 3 ماين مر مكعب، 
ويعتم��د ت�سعة م��ن كل ع�س��رة �أ�سخا�س يف 
غزة على �سهاريج مياه �لتحلية على �لأقل 
�إدر�كا منه��م  �ل�س��رب و�لطه��ي،  لأغر����س 
ملخاط��ر ��ستعم��ال مي��اه �ل�سنب��ور. وينت��ج 
�لقطاع �خلا�س ما يزيد عن %80 من مياه 
�لتحلي��ة �ملتاح��ة حالي��ًا يف غزة م��ن �ملياه 

�جلوفية.
�لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��ال  �سلط��ات  وتق��وم 
بعمليات قر�سن��ة مائية، من خال حفر ما 
يق��رب من 37 بئرً� على �حل��دود �ل�سمالية 
و�ل�سرقي��ة للقط��اع كم�سائ��د مائي��ة يت��م 
حفره��ا مبن�سوب �أق��ل من م�ست��وى �خلز�ن 
�جل��ويف، و�لت��ي وف��ق طبيعته��ا �لن�سيابية 

تتجه من �ل�سرق و�ل�سمال باجتاه غزة.

قطاع المياه الجوفية في غزة مهدد بسبب الكورونا والحصار
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�لنو�جح��ة-  يحي��ى  خانيون���س- 
�لر�أي:

يعل��و �س��وت رن��ن �لهات��ف، ب�س��وت 
�سري��ع يخره��م �ملت�س��ل �أن يكونو� 
على �أمت �جلهوزية ل�ستقبال حالة 
مر�سي��ة مت حتويله��ا له��م من خارج 
�مل�ست�سف��ى، ي�س��رح له��م و�سعها وكل 
كلم��ة ت�سبقها عبارة و�سعه �ل�سحي 
خطري للغاي��ة، و��ستدعى ��ست�ساري 
و�لق�سط��رة  �لقل��ب  ق�س��م  ورئي���س 
�لقلبي��ة د. ح�س��ن �لزم��ار �لطاق��م 
�لطب��ي قبل و�س��ول �ملري�س )ج.م( 
�لبالغ م��ن �لعمر 58 عام��ًا، �مل�ساب 
بجلط��ة قلبي��ة حادة وقاتل��ة، نتج 
عنه��ا �حتق��ان �سدي��د يف �لرئت��ن، 
و�ملري���س معر�س مل�ساعف��ات �أخرى 

قد توؤدي للوفاة.
وخال �لإجازة �لأ�سبوعية، جتلت 
مهمة �لأيادي �لبي�ساء يف م�ست�سفى 
غ��زة �لأوروبي لتقوم باأ�سعب مهمة 

وهي �إنقاذ حياة �لرجل �خلم�سيني، 
�لقل��ب  �أمر����س  �خت�سا�س��ي  فق��ام 
و�لق�سط��رة �لقلبية �لتد�خلية. د. 
و�ئل حج��ازي ي�سان��ده �خت�سا�سي 
�أمر����س �لقلب و�لق�سط��رة �لقلبية 
�ل�سعاف��ن  �ي��اد  د.  �لتد�خلي��ة 
غرف��ة  �إىل  �ملري���س  باإدخ��ال 
�لعمليات بق�سم �لق�سطرة، ويخ�سع 

لعملية جر�حية عاجلة.
يتح��دث عنه��ا  �لعملي��ة  تفا�سي��ل   
قائ��ًا:  حج��ازي  و�ئ��ل  �لدكت��ور 
"و�سل �ملري�س للم�ست�سفى �لأوروبي 
حم��وًل م��ن جمم��ع نا�س��ر، وخ��ال 
�لعملي��ة مت فتح �ل�سري��ان بو��سطة 
دعام��ة وكان �ل�سري��ان مغل��ق من��ذ 
زم��ن، وم��ا ز�د �لأم��ر �سعوبة وجود 
جلط��ة يف �ل�سري��ان �لآخر يف نف�س 
�جله��ة و�ل�سريانن يغذي��ان ع�سلة 

�لقلب".
حظ��ي  �ملتابع��ة  م��ن  �ساع��ات  �س��ت 

�إج��ر�ء عملي��ة  بع��د  �ملري���س  به��ا 
�لق�سط��رة ل��ه، وق��ف فيه��ا جمي��ع 
�لطاق��م عل��ى ق��دم و�ح��دة لأج��ل 
�سم��ان ��ستق��ر�ر حالت��ه �ل�سحي��ة 
قبل �أن يتم حتويله ملجمع نا�سر كي 

ي�ستكمل عاجه.
مل تنته حكاي��ة �لإجناز�ت يف هذ� 
�لك��و�در  تلتق��ط  �أن  وقب��ل  �لي��وم 
�لعاملة �أنفا�سه��ا كانت حالة �أخرى 
ق��د دلفت غرفة �لعملي��ات جمددً�، 
وتتطلب جه��دً� كبريً� من �أجل �إنقاذ 
حياتها خا�سة و�أنها لرجل يبلغ من 
�لعمر 65 عامًا وقد تعر�س جللطة 

قلبية حادة.
د. �إي��اد �ل�سعاف��ن ي��روي تفا�سي��ل 
�لعملي��ة �لثانية مو�سح��ًا �أنه وبعد 
�إجر�ء �لق�سط��رة تبن وجود �سيق 
يف ث��اث �سر�ي��ن �أهمه��ا �ل�سري��ان 
�لطب��ي  �لفري��ق  فاأج��رى  �لأمي��ن، 
عملي��ة ق�سط��رة قلبي��ة تد�خلي��ة 

�ل�سري��ان  فت��ح  ب�س��كل عاج��ل ومت 
وه��و  دعام��ة  وتركي��ب  �لأمي��ن 
ع��ن  �مل�سئ��ول  �لرئي�س��ي  �ل�سري��ان 
�جللطة مم��ا �أدى �ىل �إنقاذ حياته، 
�إج��ر�ء  لحق��ة  مرحل��ة  يف  ليت��م 

عملية لل�سريانن �لآخرين.
وبينم��ا �لفري��ق �لطب��ي منهم��ك يف 
لإمت��ام  �لأخ��رية  �للم�س��ات  و�س��ع 
جن��اح �لعمليتن �ل�سابقتن فوجئو� 
بحال��ة ثالث��ة تتطلب ه��ي �لأخرى 
تدخل عاج��ل و�سري��ع وكاأن يومهم 
مل يك��ن ل��ه عن��و�ن يو�س��ف ب��ه �إل 

�حلياة". �إنقاذ  مهمات  "يوم 
�إىل  ن��ّوه  �لزم��ار  ح�س��ن  �لدكت��ور 
�أن �لعملي��ة �لثالث��ة كان��ت لل�س��اب 
)ع.ف( �لبال��غ من �لعم��ر 45 عامًا، 
�سدري��ة  بذبح��ة  �أُ�سي��ب  و�ل��ذي 
ح��ادة غ��ري م�ستق��رة، ز�د خطره��ا 
ك��ون �ل�س��اب مري���س بال�سك��ر، ومت 
فتح �ل�سري��ان ب�سكل عاج��ل و�نقاذ 

حياته حل��ن ��ستقر�ر �حلالة، فيما 
�سيجهز م��ن �أجل حتويل��ه م�ستقبا 
عملي��ة  لإج��ر�ء  �لقل��ب  جلر�ح��ة 

قلب مفتوح.
�ملجه��ود�ت  بتل��ك  فخ��ر  وب��كل 
�لعظيمة �أثنى د. �لزمار على جهود 
�لفري��ق �لطب��ي، �لذي��ن لب��و� ند�ء 
ه��ذه  و�س��ول  �أن  موؤك��دً�  �لو�ج��ب، 
�حل��الت �لثاث��ة يف وق��ت و�ح��د 
لي���س بالأم��ر �ملعت��اد، وهو م��ا ي�سع 

�لطو�قم �لطبية يف حتد كبري.
م�ستطردً�:" جميع �لعمليات تكللت 
بالنج��اح و��ستق��رت حال��ة �ملر�سى 
وقد جن��ح �جلميع يف ه��ذ� �لتحدي 
�لت��ي  و�مله��ارة  �لتدري��ب  بف�س��ل 
يتمت��ع بها فريق �لعمل �ملكون من د. 
و�ئل حج��ازي و د. �إي��اد �ل�سعافن، 
و�حلكماء �مل�ساركن معهم، �حلكيم: 
مرو�ن �أب��و ح�سنن وعم��اد �لرقب، 

ورمزي �ل�ساعر وحمد�ن حجازي.

قلب وقسطرة األوروبي.. مهمات إنقاذ حياة متتالية
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غزة- �لر�أي
مي��ر �ل�سي��ادون �لفل�سطيني��ون يف قط��اع 
�ل�سن��و�ت  يف  مو��سمه��م  باأ�س��و�أ  غ��زة 
�لت��ي  �لكمي��ات  ل�س��ّح  نتيج��ة  �لأخ��رية، 
�لنته��اكات  جان��ب  �إىل  ي�سطادونه��ا، 
م��ن  بحقه��م،  �ليومي��ة  �لإ�سر�ئيلي��ة 
عملي��ات �إط��اق ن��ار و�عتق��ال وم�سادرة 

ملر�كبهم ومعد�تهم.
و�ساهم��ت جائح��ة كورون��ا �لت��ي تع�سف 
بالع��امل ه��ي �لأخ��رى يف �لتاأث��ري بعم��ل 
�ل�سيادي��ن نتيج��ة لقلة �إدخ��ال �ملعد�ت 
�خلا�س��ة بال�سيد �أو �ملر�ك��ب عر �ملعابر 
�حلدودي��ة �ملرتبطة بالأر��س��ي �ملحتلة 
ع��ام 1948، وهو م��ا فاقم م��ن �خل�سائر 

�ملادية.
فمهنة �ل�سيد يف قطاع غزة مل تعد مثلما 
كانت عليه قبل �حل�سار، تلك �ملهنة �لتي 
كان��ت ت�س��م ع��ددً� م�ساعفا، بات��ت �لآن 
ت�س��م نح��و 4 �آلف �سياد ميلك��ون قر�بة 

خمتلفة. باأنو�ٍع  �سيد  مركب   1000
ووفقًا لنقاب��ة �ل�سيادي��ن �لفل�سطينين، 
ف��اإّن ه��وؤلء �ل�سيادي��ن يعيل��ون �أكر من 
50 �ألف فرد، ومع تقييد قو�ت �لحتال 
وط��رق  وم�ساح��ات  �ل�سيادي��ن  حلرك��ة 
�سيده��م، دخل��ت معظ��م ه��ذه �لفئ��ة من 

�لعائات �لفل�سطينية د�ئرة �لفقر.
�نتهاكاته��ا  �لحت��ال  ق��و�ت  وتو��س��ل 
�مل�ستمرة �سد �ل�سيادين، فمرة تاحقهم 
فتطل��ق  �مل�سم��وح،  �ل�سي��د  م�ساح��ات  يف 
تاحقه��م  �أخ��رى  وم��رة  �لن��ار،  عليه��م 
ت�س��ادر  كث��رية  وم��ر�ت  بالعتق��ال، 

مر�كبهم ومعد�تهم �لتي يعتا�سو� منها.
�نتهاك  36

�حت��اد جل��ان �لعم��ل �لزر�ع��ي ر�س��د 36 
يف  �ل�سيادي��ن  بح��ق  ��ا  �إ�سر�ئيليًّ �نته��اًكا 

قطاع غزة، خال مايو �ملا�سي.
م��ا  �لإ�سر�ئيلي��ة  �لنته��اكات  وتنوع��ت 
و�لقذ�ئ��ف  �لن��ار  �إط��اق  عملي��ات  ب��ن 
�ل�ساروخي��ة و�سخ �ملي��اه �لعادمة باجتاه 
تدمريه��ا  به��دف  �ل�سيادي��ن  مر�ك��ب 

و�إغر�قها.
وبن �لحتاد �أنه نتج عن هذه �لنتهاكات 
باإ�ساب��ات خمتلف��ة  �سيادي��ن   6 �إ�ساب��ة 
ما ب��ن طفيف��ة ومتو�سط��ة؛ و�ل�سيادون 
هم: ماجد ف�سل بكر، وحممد �سهيل بكر، 
وحمم��د عمر�ن بك��ر، و�أحم��د مو�سى �أبو 
عم��رية، ون�سال مو�سى �أبو عمرية، ون�سال 

�أ�سرف �له�سي.
�سيادي��ن  �لحت��ال  بحري��ة  و�عتقل��ت 
�ثن��ن هم��ا: حمم��د عب��د �ل��ر�زق بك��ر 

و�لذي مت �لإف��ر�ج عنه بعد 14 يوًما من 
�لعتقال، وحممود عزي��ز بكر و�لذي ل 

يز�ل معتقا حتى �ليوم.
 ونت��ج عن هذه �لعت��د�ء�ت �أي�سًا تدمري 
حم��ركات ل��� 3 ق��و�رب، وم�س��ادرة قارب 
�سي��د لل�سياد �ملعتقل حمم��د عبد �لر�زق 
بكر، كم��ا �أتلف �لحتال �سب��اك �سيد ل� 

�سيد. مر�كب   4

جائحة كورونا
ن��ز�ر  �لفل�سطيني��ن  �ل�سيادي��ن  نقي��ب 
عيا���س، �أّك��د �أّن جائح��ة كورون��ا �أحلقت 
�س��ررً� فادح��ًا بقط��اع �ل�سي��د يف قط��اع 
غزة، وكب��دت �ل�سيادين خ�سائر فادحة، 
نتيج��ة توق��ف �لع�س��ر�ت م��ن �مل�ساري��ع 
ت�سدي��ر  ومن��ع  و�لدولي��ة،  �ملحلي��ة 
�لق��درة  و�سع��ف  للخ��ارج،  �لأ�سم��اك 
�ل�سر�ئي��ة ل��دى �ملو�طن��ن رغ��م ت��دين 

�أ�سعار �لأ�سماك".
وب��ن �أّن م��ا ن�سبت��ه %95 م��ن �سي��ادي 
�لقطاع يعي�سون حتت خط �لفقر �ملدقع، 
و�لن�سب��ة �ملتبقي��ة تعي���س حت��ت �سي��ف 

�لبطالة �ملقنعة.
و�أو�سح عيا�س �أن �لحتال عمد لتق�سيم 
�لبح��ر وف��ق م�ساح��ات بحري��ة خمتلفة 

تخفي��ف  "�إج��ر�ء�ت  ي�سم��ى  م��ا  �سم��ن 
�حل�سار"، حي��ث �إن �ملنطقة �لأوىل متتد 
م��ن ميناء غزة �جت��اه �ل�سمال حتى بحر 
�سمال �لقط��اع مب�ساحة بحرية 6 �أميال، 
فيم��ا �ملنطق��ة �لثاني��ة ومتتد م��ن ميناء 
��ا  تدريجًيّ �لقط��اع  جن��وب  �جت��اه  غ��زة 
لت�س��ل للمنطق��ة �ل�سف��ر�ء ق��رب بح��ر 
منطق��ة �لزه��ر�ء مب�ساح��ة بحرية 12 
باجت��اه  �لثالث��ة  �ملنطق��ة  فيم��ا  مي��ًا، 
�جلنوب نحو بحر رفح مب�ساحة 15 ميًا.
ب��دوره؛ ��ستنك��ر مرك��ز �ملي��ز�ن حلق��وق 
�لإن�سان ت�ساعد �لنتهاكات �لإ�سر�ئيلية 
بح��ق �ل�سيادي��ن وحرمانه��م م��ن م�سادر 
عي�سهم يف ظل تدهور �لأو�ساع �لإن�سانية 
�مل�ستمرة و�لتهديد �ملاثل بتف�سي فريو�س 

كورونا.
وج��دد �ملرك��ز ��ستهجان��ه ل�سل��وك قو�ت 
�لأو�س��اع  تر�ع��ي  ل  �لت��ي  �لحت��ال 
�لبطال��ة  وتف�س��ي  �ل�سعب��ة  �لإن�ساني��ة 
و�لفق��ر يف ظ��ل جائح��ة كورون��ا، �ل��ذي 
يعُدّ ح�س��ول �لنا�س على غذ�ء كاف �أحد 
و�سائ��ل تعزيز �ملناعة، وب��دًل من �لقيام 
بو�جبها يف غوث �ل�سكان وتقدمي �لدعم 
�لعاج��ل، تو��س��ل حرمانه��م م��ن �أ�سب��اب 

عي�سهم.

االحتالل والحصار وكورونا.. ثالوث معاناة الصيادين بغزة
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غزة- �لر�أي
بد�أت �حلياة تع��ود �إىل طبيعتها 
ق��ر�ر�ت  بع��د  غ��زة  قط��اع  يف 
�لط��و�رئ  جلن��ة  �تخذته��ا 
�حلكومية حيز �لتنفيذ باإدخال 
لتخفي��ف  �إج��ر�ء�ت  �سل�سل��ة 
مو�جه��ة  �إط��ار  يف  �لتد�ب��ري 
فايرو�س كورونا �جلديد )كوفيد 

.)19 -
ونتيجة �لإجر�ء�ت �لحر�زية 
�ل�ستباقية �لتي �تخذتها جلنة 
�لطو�رئ و�لت��ز�م �ملو�طنن فيها 
مت �تخ��اذ �لعدي��د م��ن �لقر�ر�ت 
�أبرزه��ا فتح �مل�ساج��د وح�سانات 
�لأطفال وغريها من �لإجر�ء�ت 
�لت��ي �ستعي��د غ��زة �إىل حياته��ا 

�لطبيعية.

فتح المساجد
وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية 
يف قط��اع غزة، �أعلن��ت عن عودة 
�غاقه��ا  بع��د  �مل�ساج��د،  فت��ح 
ل�سهري��ن ب�سب��ب فريو���س كورونا 

�مل�ستجد ” كوفيد 19 .
�أنه��ا  �لأوق��اف  وز�رة  وذك��رت 
ق��ررت فت��ح �مل�ساجد �أم��ام �ساة 
غ��د  فج��ر  �بت��د�ء  �جلماع��ة 
�لأربع��اء ، م��ع �أخ��ذ �لتد�ب��ري و 
رخ�س��ة  ب��اق  م��ع  �لحتياط��ات 

�ل�ساة يف �لبيوت.
�لأوق��اف  وز�رة  وكي��ل  وطال��ب 
د. عب��د �له��ادي �لأغ��ا ب�سرورة 
�لوقائي��ة  �لإج��ر�ء�ت  �لت��ز�م 
عليه��ا،  �لتن�سي���س  �سب��ق  �لت��ي 
م��ن ��سطح��اب �سج��ادة �ل�ساة، 
و�رتد�ء �لكمام��ة، و�لتباعد بن 
�مل�سل��ن يف �ل�سف �لو�حد، وعند 
�لدخ��ول و�خل��روج م��ن �مل�سجد، 
و�لق��ر�ب،  �مل�سافح��ة  وت��رك 

وعدم ��سطحاب �لأطفال.
�لت��ز�م  �س��رورة  عل��ى  و�س��دّد 
�ملزمن��ة  بالأمر����س  �مل�ساب��ن 
و�ملعدية، و�خلارجن من �حلجر 
بيوته��م،  يف  بال�س��اة  �ل�سح��ي، 

وعدم �ملجيء �إىل �مل�ساجد.
ودع��ا وكي��ل �ل��وز�رة �لعاملن يف 

�مل�ساج��د  تعقي��م  �إىل  �مل�ساج��د 
قب��ل  وفتحه��ا  م�ستم��ر،  ب�س��كل 
�لأذ�ن ب���)10( دقائق، وتقلي�س 
�لأذ�ن  ب��ن  �لنتظ��ار  م��دة 
و�لإقامة، لتكون )10( دقائق يف 
جمي��ع �ل�سلو�ت، با�ستثناء �ساة 
دقيق��ة،   )20( فتك��ون  �لفج��ر 
منوًها �إىل ��ستم��ر�ر تعليق كافة 
�لحتف��الت و�لأن�سط��ة �لعامة 

د�خل �مل�ساجد.

حضانات األطفال 
�لتنمي��ة  وز�رة  �أعلن��ت  فيم��ا 
�لجتماعي��ة يف غزة، عن �إعادة 
�ملرخ�س��ة  �حل�سان��ات  دور  فت��ح 
يف قط��اع غ��زة، وذلك بع��د قر�ر 
�إغاق د�م �سهري��ن ب�سبب �إعان 
حالة �لط��و�رئ ملكافحة جائحة 

كورونا.
�لأ�س��رة  ع��ام  مدي��ر  و�أك��دت 
�لتنمي��ة  وز�رة  يف  و�لطفول��ة 
�أن  �لعجل��ة،  من��ى  �لجتماعي��ة 
ق��ر�ر �إعادة فت��ح دور �حل�سانات 

وز�رة  م��ع  تو�ف��ق  بع��د  ج��اء 
�لج��ر�ء�ت  عل��ى  �ل�سح��ة 
و�ل�سيا�سات �لت��ي ينبغي �تباعها 
م��ن �أجل �سم��ان �سامة �لأطفال 

و�ملربيات.
 و�ستقوم طو�قم �لوز�رة �ملخت�سة 
باملتابعة و�ل�سر�ف �مل�ستمر على 
دور �حل�سانة من �أجل �لتاأكد من 

�لتز�مها بالإجر�ء�ت �ملطلوبة.

فتح المطاعم
و�أعلنت وز�رة �لقت�ساد �لوطني 
�إع��ادة  ع��ن  غ��زة،  قط��اع  يف 
�أم��ام  و�ملقاه��ي  �ملطاع��م  فت��ح 
�ملو�طن��ن، وذل��ك بالتن�سي��ق مع 
وز�رة �ل�سياح��ة و�لآث��ار، عق��ب 
�إ�سد�ر تعميم يو�سح �لإجر�ء�ت 
�لازم��ة  �لوقائي��ة  و�ل�سو�ب��ط 
ملو�جه��ة فريو�س كورون��ا مع بدء 

�سهر رم�سان �ملبارك.
ودع��ت �ل��وز�رة جمي��ع �ملطاع��م 
�لإج��ر�ء�ت،  به��ذه  لالت��ز�م 
�سر�ق��ب  �ل��وز�رة  ب��اأن  علم��ًا 

وتتاب��ع تنفي��ذ ذل��ك م��ن خ��ال 
و�ستتخ��ذ  �لخت�سا���س،  جه��ات 
بح��ق  �لقانوني��ة  �لإج��ر�ء�ت 
�ملخالفن، ومنه��ا �إغاق �ملطاعم 

و�لأماكن �ملخالفة.
حلماي��ة  �لع��ام  �ملدي��ر  وق��ال 
�مل�ستهلك يف �ل��وز�رة، عبد�لفتاح 
�أبومو�س��ى: "�إن �لق��ر�ر جاء بعد 
در��سة وتقييم �لأو�ساع �لقائمة 
يف قط��اع غ��زة، وذل��ك �سيت��م مع 
عل��ى  �مل�ستم��رة  �ملتابع��ة  بق��اء 
يف  �لقائم��ة  �ملجري��ات  طبيع��ة 

�ملطاعم".
�فتت��اح  �أن  �أبومو�س��ى،  و�أك��د 
�ملو�طن��ن تقي��د  �أم��ام  �ملطاع��م 
بجملة من �لإجر�ء�ت �لتي يجب 
عل��ى �أ�سحاب �ملطاع��م �تخاذها، 
وذل��ك لتفادي �أي خماطر حتدق 
يف �نت�سار فريو�س كورونا يف غزة، 
خا�سة جر�ء �نح�سار �لإ�سابات 
د�خ��ل مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي، 
ول توج��د �إ�ساب��ات ب��ن �سفوف 

�ملو�طنن د�خليًا.

عودة الحياة بشكل تدريجي إلى قطاع غزة وسط إجراءات احترازية



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

الخميس 12 شوال 1441هـ 04 يونيو  2020م
Thursday - 04 June 2020 

تقرير

10

غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
تف�س��ي فريو���س كورونا هذ� �لع��ام، جعل من 
�جله��ات �حلكومية �ملخت�س��ة يف قطاع غزة 
�تخ��اذ �إجر�ء�ت جدي��دة وم�ساعفة خال 
فرة �متحانات �لثانوية �لعامة، وتوفري كل 
مايتطلب��ه �لأم��ر حلماية �لطلب��ة، وتوفري 
وتهيئة �للجان و�لقاعات و�للتز�م مبعايري 
�لتباعد �لجتماعي، و�لوقاية �ملعتمدة من 

وز�رة �ل�سحة.
ف��رق �ل�سح��ة �ملدر�سي��ة �لتابع��ة ل��اإد�رة 
�لعام��ة للرعاي��ة �ل�سحية �لأولي��ة بوز�رة 
�ل�سح��ة با�سرت منذ �للحظ��ة �لأوىل لبدء 
�لرعاي��ة  تق��دمي  �لتوجيه��ي،  �متحان��ات 
�ل�سحي��ة للطلبة �سمن �إجر�ء�ت خا�سة يف 

جلان �متحانات �لثانوية �لعامة.
مدح��ت  د.  �لأولي��ة  �لرعي��ة  ع��ام  مدي��ر 
عبا���س، �أك��د عل��ى جهوزية كاف��ة �لطو�قم 
لأبنائن��ا  مايل��زم  كل  لتق��دمي  �ل�سحي��ة 
�لطلب��ة خ��ال �نعق��اد جل��ان �لمتحان��ات 
له��د� �لع��ام، م�س��ريً� �ىل م�ساعف��ة �لعم��ل 
م��ن تغطي��ة ع��دد �أكر م��ن �للج��ان ل�سمان 
�لكتظ��اظ  وع��دم  �لطلب��ة  ب��ن  �لتباع��د 
د�خ��ل �لغ��رف �ل�سفي��ة، و�سم��ان تطبي��ق 
�إج��ر�ء�ت �لوقاي��ة و�ل�سام��ة يف ظل �أزمة 
كورونا، �إ�سافة �ىل تقدمي �لدعم �لنف�سي.

زيادة عدد اللجان
جهود م�ساعف��ة لطو�قم �لرعاية �ل�سحية 
�ملقدم��ة يف جلان �متحانات �لثانوية �لعامة 
لهذ� �لعام، كم��ا يو�سح مدير د�ئرة �ل�سحة 

�ملدر�سي��ة د. كام��ل �سامية، م�س��ريً� �ىل �أنه 
ومتا�سي��ًا ملا �أقرت��ه �للجنة �لعلي��ا للطو�رئ 
�ج��ر�ء�ت  كاف��ة  تطبي��ق  م��ن  �ل�سحي��ة 
�لوقاي��ة و�ل�سام��ة يف جل��ان �لمتحان��ات 
يف تهيئ��ة كاف��ة �لج��و�ء �ملنا�سب��ة خا�سة 
�ل�سحي��ة منها وبت�ساف��ر �جلهود مع وز�رتي 

�لربية و�لتعليم ووز�رة �لد�خلية.
وب��ن د. �سامية �أنه قد مت زيادة عدد جلان 
�لمتحان��ات لهذ� �لعام م��ن 160 جلنة �ىل 
ل�سم��ان عدم جتم��ع �لطاب  250 جلن��ة، 
وحتقي��ق �لتباعد د�خل �لغرف �ل�سفية مبا 
ل يزيد عن 14 طالب يف كل �سف، مع �إمتام 
كاف��ة �إجر�ء�ت �لتعقي��م وتوزيع �لكمامات 
بالأع��د�د �ملنا�سب��ة، وتو�سي��ح �لر�س��اد�ت 

�ل�سحية �ملنا�سبة يف كل جلنة.
زي��ادة ع��دد جل��ان �لمتحان��ات له��ذ� �لعام 
كن��ا يق��ول د. �سامي��ة، تتطل��ب م�ساعف��ة 
عدد �لك��و�در �ل�سحية يف كل جلنة لتقدمي 
لأبنائن��ا  و�لطارئ��ة  �ملنا�سب��ة  �لرعاي��ة 
�لطلب��ة، حي��ث مت تغطي��ة وجتهي��ز كاف��ة 
�للجان بطبيب مع بع�س �لأ�سناف �لدو�ئية 

�لطارئة.

متابعة ميدانية
�أعل��ى ر�أ���س �لهرم �حلكومي يف غ��زة، رئي�س 
جلن��ة �ملتابعة �حلكومي��ة د. حممد عو�س، 
ووف��د م��ن وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لعايل 
تفق��د  �لفل�سطين��ي،  �لت�سريع��ي  و�ملجل���س 
ميد�ني��ًا، �س��ري �متحان��ات �لثانوي��ة �لعامة 
يف  وذل��ك  �لأول،  يومه��ا  يف   2020 للع��ام 

مدر�ستي �سعاد �ل�سب��اح وعلي بن �أبي طالب 
مبدينة غزة.

د. عو���س �أ�س��اد باإج��ر�ء�ت وز�رة �لتعلي��م 
يف  �لعام��ة  �لثانوي��ة  �متحان��ات  لإجن��اح 
ظ��ل جائحة كورون��ا وهي جترب��ة جديدة 
وجهد كبري تنجزه �لوز�رة، متمنيًا �للتز�م 
و�لنج��اح  و�لتوفي��ق  للجمي��ع،  و�ل�سام��ة 

للطلبة.
ويف ظ��ل �لو�سع �خلا���س باأزمة كورونا، قال 
د. زي��اد ثابت وكيل وز�رة �لربية و�لتعليم 
�لع��ايل، �أنه مت �إع��د�د وتنفي��ذ بروتوكول 
و�ل�سام��ة  �لوقاي��ة  �سب��ل  لتوف��ري  �سح��ي 
م��ع  بالتن�سي��ق  وذل��ك  و�لعامل��ن  للطلب��ة 

وز�رتي �ل�سحة و�لد�خلية.
�لروتوكول ت�سمن تقلي�س عدد �لطلبة يف 
كل قاع��ة مبا ل يتج��اوز )15 طالب(، وقد 
تطلب ذل��ك حو�يل 50 جلن��ة �إ�سافية مما 
تطلب �ل�ستعانة ب� )43( مدر�سة من وكالة 
�لغوث لت�سل ع��دد �للجان �إىل 242 جلنة، 
وع��دد �لعاملن فيه��ا �إىل )6500( مر�قب 
وموظ��ف بزيادة �أكر م��ن 1000 عن �لعام 

�ملا�سي.
كم��ا مت تعقيم �للج��ان و�لقاع��ات و�ملمر�ت 
و�لأث��اث �ملدر�س��ي وتوف��ري �مل��و�د �لازم��ة 
�أو  طبي��ب  وتوف��ري  يوم��ي  ب�س��كل  للتعقي��م 
ممر���س ومر�سدين مدربن للدع��م �لنف�سي 
مرك��زي  تو�سي��ع  وكذل��ك  جلن��ة،  كل  يف 
�لت�سحي��ح يف غ��زة وخ��ان يون���س باإ�ساف��ة 
مد�ر�س جدي��دة للمر�كز �ملوجودة من �أجل 
�إتاح��ة �لفر�س��ة لتقلي��ل ع��دد �مل�سحح��ن 

يف �لغرف��ة �لو�ح��دة، وتوف��ري كل و�سائ��ل 
�لت�سحي��ح  مر�ك��ز  يف  و�ل�سام��ة  �لوقاي��ة 
و�لإج��ر�ء�ت �ملرتبط��ة بذلك مب��ا يف ذلك 

عمليات �لتجهيز و�لفرز و�إدخال �لنتائج.
وكي��ل �ل��وز�رة �أ�س��ار �إىل �أن وز�رة �لربي��ة 
و�لتعلي��م يف غ��زة و�ل�سف��ة عمل��ت ب�س��كل 
�ملرتبط��ة  �لج��ر�ء�ت  كل  يف  م�س��رك 
بالثانوية �لعامة لك��ي حتافظ على �لطابع 
�لوح��دوي لهذه �لمتحان��ات، وت�سمن ذلك 
حتدي��د �جل��زء �ملطل��وب يف �لمتح��ان بعد 
در��س��ة م�سرك��ة ملا مت قطعه م��ن �ملنهاج يف 
�لتعلي��م �لوجاه��ي يف غ��زة و�ل�سف��ة قب��ل 
تعلي��ق �لدر��س��ة ب�سب��ب كورون��ا، وحتدي��د 
موعد وجدول �لمتحانات و�إعد�د �لأ�سئلة 
يف جميع �ملباح��ث �لدر��سية من خال فرق 
م�سركة و�آليات موح��دة للت�سحيح و�إعان 

�لنتائج.

التعليم عند بعد
وم��ن �أجل م�سان��دة �أبنائن��ا �لطلبة يف غزة 
وم�ساعدتهم يف �جتي��از �لمتحانات بنجاح 
رغ��م تعلي��ق �لدر��سة ب�سب��ب �أزم��ة كورونا 
قام��ت �ل��وز�رة يف غ��زة باإع��د�د )2000( 
�لت�سوي��ر  ��ستديوه��ات  يف  تعلم��ي  فيدي��و 
�خلا�س��ة بالوز�رة ل�س��رح جميع �لدرو�س يف 
�ملباح��ث �ملختلف��ة من خ��ال �أكف��اأ �ملعلمن 
و�مل�سرف��ن بالإ�ساف��ة �إىل درو�س �ملر�جعة 
و�إعد�د �ختبار�ت �إلكرونية ملحتوى جميع 
�لفيديوه��ات ت�سح��ح فيها �إجاب��ات �لطلبة 

تلقائيًا.

كم��ا مت رف��ع �لدرو���س عل��ى بو�ب��ة رو�ف��د 
�لتعليمية بطريقة مفهر�سة ومبوبة ت�سهل 
و�س��ول �لطال��ب للدر���س �ملطل��وب، ومت ب��ث 
�لدرو�س على قناة �أمو�ج �لريا�سية ودرو�س 
�ملر�جع��ة عل��ى ف�سائية �لأق�س��ى و�لقد�س 
�لي��وم، �إ�سافة ل�س��رح كل �لدرو�س يف جميع 

�ملباحث على �سوت �لربية و�لتعليم.
درو���س  �نطلق��ت  مار���س  �أول  م��ن  وب��دًء� 
�لدر��سي��ة  �ملباح��ث  جمي��ع  يف  �ملر�جع��ة 
�س��وت و�س��ورة يف ب��ث مبا�س��ر عل��ى �إذ�ع��ة 
�لقي���س  عل��ى  و�سفحته��ا  �لتعلي��م  �س��وت 
ب��وك و�إط��اق م�سابق��ات �إلكرونية جلميع 
�ملباح��ث �لدر��سي��ة وكذلك �أط��اق �سفوف 
يف   google classroom �إلكروني��ة 

جميع �ملديريات جلميع �ملباحث.

انتشار أمني
كان��ت  و�لأمني��ة  �ل�سرطي��ة  �لأجه��زة   
م�ستع��دة عل��ى �أكمل وج��ه، لتاأم��ن و�إجناح 
�نعق��اد �متحان��ات �لثانوي��ة �لعام��ة له��ذ� 
�لع��ام، �لتي ب��د�أت �سب��اح �ل�سب��ت 30 مايو 
وحت��ى 17 يوني��و 2020، وف��ق �إج��ر�ء�ت 
و�سو�ب��ط �لوقاي��ة و�ل�سام��ة �لعام��ة م��ن 

فريو�س كورونا.
و�أ�ساف �ملتحدث با�سم وز�رة �لد�خلية �إياد 
�لبزم، �أن ق��و�ت �ل�سرطة عملت على تاأمن 
232 جلنة �ختبار على م�ستوى قطاع غزة، 
ومر�كز �لت�سحيح و�لكونرول، �سمن خطة 
تف�سيلي��ة بالتن�سي��ق م��ع وز�رت��ي �لتعلي��م 

و�ل�سحة.

الثانوية العامة .. تجربة جديدة وجهد حكومي كبير في ظل كورونا
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غزة- �لر�أي
�لع��ام  �لحت��اد  رئي���س  ك�س��ف 
لنقاب��ات عم��ال فل�سط��ن �سامي 
�لعم��ال  خ�سائ��ر  �أن  �لعم�س��ي 
�ملت�سررين ب�سبب جائحة كورونا 
يف  دولر   ملي��ون   50 فاق��ت  يف 
قط��اع غزة، فيما فاقت �خل�سائر 
ملي��ون   180 �ل�سريح��ة  ل��ذ�ت 
دولر يف �ل�سفة �لغربية، ب�سبب 
تعطله��م عن �لعمل من��ذ مار�س/ 

�أذ�ر �ملا�سي.
ج��اء ذل��ك، خ��ال ن��دوة دولية 
�لعم��ال  "و�سعي��ة  بعن��و�ن 
جائح��ة  ظ��ل  يف  �لفل�سطيني��ن 
كورونا" نظمه��ا �لحتاد �لوطني 
م��ع  بالتن�سي��ق  باملغ��رب  لل�سغ��ل 
ع��ن  للدف��اع  �لدولي��ة  �لهيئ��ة 
�لنقابين و�ملهنين �لفل�سطينين 
ومع �لتجمع �ل��دويل للموؤ�س�سات 
و�لرو�بط �ملهني��ة �لفل�سطينية، 
"�جلزي��رة"  قن��اة  ع��ر  ب��ث 

مبا�سر.
و�س��ارك بالن��دوة نقي��ب �لعمال 
�لعم�س��ي،  �سام��ي  �لفل�سطيني��ن 

و�لأم��ن �لعام لاحت��اد �لوطني 
�لإل��ه  عب��د  باملغ��رب  لل�سغ��ل 
�لإل��ه  عب��د  ونائب��ه  �حللوط��ي 
دحمان و�ملدير �ملركزي لاحتاد 
ه�س��ام �أي��ت دري، ورئي�س �لهيئة 
�لوطني��ة للدف��اع ع��ن �لنقابين 
و�ملهني��ن �لفل�سطيني��ن �أ�سام��ة 
موؤمت��ر  ورئي���س  �خلريج��ي، 
فل�سطين��ي �أوروب��ا ماج��د �لزير، 
�ل��دويل  �لتجم��ع  ورئي���س 
�ملهني��ة  و�لرو�ب��ط  للموؤ�س�س��ات 

عادل عبد �هلل.
وقال �لعم�سي: �إن" �لندوة تدلل 
�أن �له��م �لفل�سطيني حا�سر لدى 
�ملغاربة ملكا و�سعبا وحكومة، يف 
ظل هذه �لظ��روف �ل�سعبة �لتي 
�لقي��اد�ت  بع���س  "يله��ث" فيه��ا 
�لع��رب للتطبي��ع م��ع �لحت��ال 
و�لتن�سي��ق مع��ه، رغ��م �أنن��ا كن��ا 
يف  �جلمي��ع  يتكات��ف  �أن  نتوق��ع 
ظ��ل �ق��د�م �لحتال عل��ى �سم 

�لأر��سي �لفل�سطينية".
�لعم��ال  �أو�س��اع  و��ستعر���س 
�أن عم��ال  �لفل�سطيني��ن، مبين��ا 

غ��زة يعانون م��ن ح�س��ار ��ستمر 
وه��ي  متو��س��ا،  عام��ا   14
�ل�سريح��ة �لأكر معان��اة د�خل 

�لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة.
و�أ�س��ار �لعم�س��ي �إىل �أن �لعم��ال 
يف �ل�سف��ة �لغربي��ة يعان��ون من 
و�حلو�ج��ز  و�لت�سيي��ق  �لط��وق 
�لت��ي تخنق �مل��دن �لفل�سطينية، 
ف�س��ا ع��ن عن�سري��ة �لحتال 
جتاه �لعم��ال �لتي و�سلت لإلقاء 
�لعام��ل مال��ك غامن عل��ى مدخل 
بيت "�س��ري�" �لقريب م��ن نابل�س 
بفريو���س  باإ�سابت��ه  لا�ستب��اه 
ل��ه  يق��دم  �أن  دون  "كورون��ا" 

�خلدمة �لعاجية.
�لأو�س��اع  ظ��ل  "يف  و�أ�س��اف: 
جائح��ة  ج��اءت  �ل�سعب��ة 
�س��و�ء  �لأم��ر  "كورون��ا" لتزي��د 
على �لعامل �لفل�سطيني، فن�سبة 
�لبطالة قب��ل �جلائحة �رتفعت 
ب�سكل كبري وع��دد �ملتعطلن عن 
�لعمل، وقطاعات كبرية دمرت".
جائح��ة  ظ��ل  يف  �أن��ه  و�أو�س��ح 
كورونا ت�سرر نحو 2000 عاملة 

يف ريا�س �لأطفال، وت�سرر عمال 
و�ملطاع��م  �ل�سياح��ة  قطاع��ات 
وعم��ال  �لك��رى،  و�لأ�س��و�ق 
"تقطعت بهم  "�ليومي��ة" �لذين 
�ل�سب��ل" ونح��و 15 �أل��ف �سائ��ق، 
لي�سل �أعد�د �لعم��ال �ملت�سررين 
�أل��ف   170 �جلائح��ة  ب�سب��ب 
عام��ل بال�سف��ة �لغربي��ة، ونحو 
140 �ألفا يف غزة، 40 �ألفا منهم 

ت�سررو� ب�سكل مبا�سر.
و�أكد �لعم�سي �أن �سريحة �لعمال 
يف فل�سطن تعي�س ظروفا �سعبة 
�لزم��ة  و�أت��ت  "كورون��ا"  قب��ل 
لتزي��د �لأم��ور �سعوب��ة على كل 
�لعمال �لفل�سطينين، وقد ت�سل 

مل�ستويات "كارثية".
�لعم�س��ي  �أ�س��ار  �ل�سي��اق،  ويف 
لبع���س �ملب��ادر�ت للتخفي��ف عن 
�لعم��ال و�لتي منه��ا مبادرة قطر 
دولر  ملي��ون   12 فيه��ا  قدم��ت 
مببل��غ  عام��ل  �أل��ف   12 ل�سال��ح 
وكذلك  �أ�سرة،  ل��كل  دولر   100
مب��ادرة قدمته��ا جلن��ة متابع��ة 
�لعم��ل �حلكوم��ي يف غ��زة مببلغ 

منها  ��ستف��اد  10 ماي��ن دولر 
قدم��ت  فيم��ا  عام��ل،  �آلف   10
�ل�سلطة �لفل�سطينية  م�ساعد�ت 
حلو�يل 30 �ألف �أ�س��رة بال�سفة 

�لغربية و5 �آلف يف غزة.
ق��ر�ر  عل��ى  �لعم�س��ي  وعل��ق 
�ل�سلط��ة باإعادة �دخ��ال �لعمال 
للعمل يف �لر��س��ي �لفل�سطينية 
�ملحتل��ة، رغ��م ت�سجي��ل ��سابات 
�لعم��ال  ه��وؤلء  ل��دى  جدي��دة 
�إن  "كورون��ا"، قائ��ا:  بفريو���س 
�لفل�سطيني يعي�س بن  "�لعام��ل 
وب��ن  و�ل�سن��د�ن"،  "�ملطرق��ة 
�لذه��اب للعم��ل وتهدي��د �سحته 
خ�سية من �لإ�ساب��ة بالفريو�س، 
�أو �لبق��اء يف �لبيت دون دخل �أو 

معيل".
غ��وث  وكال��ة  �أن  �إىل  و�أ�س��ار 
وت�سغيل �لاجئن �لفل�سطينين 
"�أونرو�" مل تقدم ما كان ماأمول 
منه��ا، منا�س��د� �جلمي��ع بتحم��ل 
م�سوؤوليات��ه يف �غاث��ة �لعم��ال، 
خا�سة �أن %90 منهم يعتمدون 

على �لدخل �ليومي.

خالل مشاركته في ندوة حول وضع العمال الفلسطينيين

"العمصي": خسائر قطاع العمال في غزة بسبب
 "كورونا" فاقت 50 مليون دوالر
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غزة- �لر�أي
ق��ررت وز�رة �لعمل ��ستئن��اف �لدو�م مبر�كز 
�لتدري��ب �ملهن��ي �لتابعة لها وع��ودة �لطاب 

�إىل مقاعد �لتدريب.
�ملهن��ي  للتدري��ب  �لعام��ة  �لإد�رة  وقال��ت 
بال��وز�رة، �إن مر�ك��ز �لتدريب فتح��ت �أبو�بها 
�أم�س �أمام �لطلبة بعد �إغاق د�م نحو �سهرين 

تفاديا ملنع �نت�سار فريو�س كورونا.
�لتد�ب��ري  كاف��ة  باتخ��اذ  �لتز�مه��ا  و�أك��دت 
�لوقائية �لازمة ملنع تف�سي فايرو�س كورونا 
مث��ل حتقي��ق �لتباع��د �مل��كاين ب��ن �لطاب، 
و��ستخ��د�م  �لطبي��ة،  �لكمام��ات  و�رت��د�ء 
�ملعقم��ات وت��رك �مل�سافح��ة، و�لتباع��د عند 

�لدخول و�خلروج �إىل �ملركز.
و�أع��رب عن �أمله��ا �أن تتمكن مر�ك��ز �لتدريب 
م��ن �ختت��ام �لع��ام �لتدريب��ي يف موع��ده م��ع 

�نتهاء �سهر يوليو �لقادم.

وزارة العمل 
تستأنف الدوام 
بمراكز التدريب 

المهني

غزة-�لر�أي
لدر��س��ة  �جتم��اع  يف  م�سارك��ون  �أو�س��ى 
م�س��روع ق��ر�ر لئح��ة �لعم��ل �لتطوعي، 
يف  �لتط��وع  ب��اب  فت��ح  �إع��ادة  ب�س��رورة 
مام��ح  ر�س��م  م��ع  �حلكومي��ة،  �لدو�ئ��ر 
و�سو�بط ه��ذ� �لعمل، خا�سة فيما يتعلق 
مب��دة �لتط��وع �لت��ي لن تزيد ع��ن )12( 

�سهرً� مت�سلة كانت �أم منف�سلة.
جاء ذلك خال �جتم��اع عقدته �للجنة 

�خلا�س��ة لدر��س��ة م�س��روع ق��ر�ر لئحة 
�لعم��ل �لتطوعي، �لثن��ن يف مقر ديو�ن 
به��دف  غ��زة،  مبدين��ة  �لع��ام  �ملوظف��ن 
ر�س��م �ملام��ح �لنهائي��ة لإع��ادة فتح باب 
�لتط��وع يف خمتلف �ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومية �لعاملة.
وح�س��ر �لجتم��اع، م. �إي��اد �أب��و �سفي��ة 
لل�سيا�س��ات  �لعام��ة  �لإد�رة  ع��ام  مدي��ر 
دي��و�ن  يف  �لب�سري��ة  �مل��و�رد  وتطوي��ر 

�أع�س��اء  جان��ب  �إىل  �لع��ام،  �ملوظف��ن 
�للجن��ة م. �سريي��ن �لبحي�س��ي، و�أ. عماد 
�حل��اج، و�أ. م�سطف��ى �أب��و ن��د�، و�أ. ر�أفت 
و�أ.  �لعمري��ن،  �أب��و  �أم��ري  و�أ.  حمدون��ة، 

جمال �لعقيلي.
ب��دوره، ��ستعر�س �أبو �سفية �أمام �أع�ساء 
ق��ر�ر لئح��ة  م�س��روع  م�س��ودة  �للجن��ة 
�لعم��ل �لتطوع��ي يف �لدو�ئ��ر �حلكومية 
�لقادم��ة  �ملرحل��ة  يف  تطبيقه��ا  و�سب��ل 

م�سدد�  على �أهمية وجود منظومة كاملة 
للتط��وع يف خمتل��ف �لدو�ئ��ر �حلكومية، 
مبا ي�سم��ن حتقيق �لفائدة �لأمثل لكافة 

�لأطر�ف يف هذه �لعملية.
يذك��ر �أن ه��ذ� �للقاء ه��و �لثال��ث للجنة 
�لعم��ل  لئح��ة  ق��ر�ر  م�س��روع  در��س��ة 
�لتطوعي، بانتظ��ار �لإعان عن �ل�سيغة 
�لنهائية لائح��ة �لتطوع، و�لتي تت�سمن 
�إن�س��اء من�سة �إلكروني��ة حكومية تدير 

عملي��ات �لتط��وع يف �لقط��اع �حلكوم��ي، 
و�ل�س��روط  و�لو�جب��ات  �حلق��وق  وف��ق 
�لت��ي حددته��ا �لائحة، و�لت��ي ت�سمنت 
�أبرزه��ا  �لتط��وع،  �أن��و�ع  م��ن  جمموع��ة 
�إىل  يه��دف  �ل��ذي  �لتخ�س�س��ي  �لتط��وع 
جان��ب  �إىل  �لق��در�ت،  وبن��اء  تدري��ب 
�لتطوع يف بر�مج خا�سة خلدمة �ملجتمع، 
�أوق��ات  يف  �لتط��وع  ذل��ك  �إىل  ي�س��اف 

�لأزمات و�لطو�رئ.

توصية بإعادة فتح باب التطوع بالمؤسسات والدوائر الحكومية


