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غزة- �لر�أي:
�لعم��ل  متابع��ة  جلن��ة  رئي���س  ك�ش��ف 
�حلكوم��ي بغ��زة، حمم��د عو���س، ع��ن 
�ملوؤ�ش�ش��ات  �تبعته��ا  �لت��ي  �خلط��ة 
�حلكومي��ة بالقط��اع ملو�جه��ة جائحة 

فريو�س كورونا.
وج��اء ذل��ك يف �أول حلق��ة م��ن حلقات 

برنامج "�أروقة �لوز�ر�ت" �لذي �نتجه 
�ملكتب �لإعالمي �حلكومي بغزة، ويبث 

عرب ف�شائية �لأق�شى.
و�أك��د عو�س خ��الل �لربنامج، �أن جلنة 
حال��ة  يف  �حلكوم��ي  �لعم��ل  متابع��ة 
�نعق��اد د�ئ��م ودوري ملتابعة �لتطور�ت 
و�تخ��اذ كل م��ا يل��زم حلماي��ة �شعبن��ا، 

وتوف��ري كل مقوم��ات �لبق��اء و�ل�شمود 
لبقاء غزة خالية من فريو�س كورونا.

��شت�شعار �مل�شوؤولية
وق��ال "�إن مرحلة �خلط��ر مل تنتهي ل 
زلن��ا يف ع��ن �لعا�شف��ة يف ظ��ل تز�ي��د 
م��ن  كورون��ا  فريو���س  �نت�ش��ار  وت��رية 
حولن��ا، �لأمر �ل��ذي يتطل��ب ��شت�شعار 

�مل�شوؤولي��ة من �جلميع و�ليقظة �لتامة 
و�ل�شتعد�د �ملبا�شر ملحا�شرة ومو�جهة 

�جلائحة".
�لأوىل  �لوقاي��ة  �أن  عو���س  و�أو�ش��ح 
م��ع  �لتعام��ل  يف  �لأ�شا���س  و�جل��د�ر 
م��ن  �ملو�ط��ن  حلماي��ة  �جلائح��ة 
�أن يلت��زم  خط��ر �لكورون��ا، تتمث��ل يف 

بتعليم��ات وز�رة �ل�شح��ة �لحرت�زية 
و�لوقائية..

�لعم��ل  متابع��ة  جلن��ة  �أن  �إىل  و�أ�ش��ار 
�شم��ن  عمل��ت  بغ��زة  �حلكوم��ي 
فريو���س  دخ��ول  من��ع  ��شرت�تيجي��ة 

يف  �لقط��اع،  �إىل  كورون��ا 
10ظل �لو�قع �ل�شحي �ملنهك 

كيف حاصرت المؤسسات الحكومية فيروس كورونا بغزة؟!
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-�لر�أي-فل�شطن عبد �لكرمي
�أع�ش��اب �شائكة طال��ت �شيقانه��ا فغطت 
�لقبور..وحج��ارة متناثرة هنا وهناك، 
وق��اذور�ت تر�كم��ت ف�شوه��ت قد�شي��ة 
�ملكان..ه��ذ� �لأمر ��شتوجب من �جلميع 
�شغار� وكبار� �شرورة �حلفاظ على تلك 
�لأماك��ن وجتميله��ا �إكر�م��ا مل��ن رحل��و� 

ودفنو� حتت �لرت�ب.
مب��ادر�ت �شبابي��ة وف��رق تطوعية لبت 
ن��د�ء �لو�ج��ب، و�أخ��ذت عل��ى عاتقه��ا 
تنفيذ حمالت مو�شع��ة لتنظيف �ملقابر 
�ىل  جنب��ا  �ملتاح��ة،  �مكانياته��م  وف��ق 
و�أهلي��ة  ر�شمي��ة  موؤ�ش�ش��ات  م��ع  جن��ب 
بالتع��اون م��ع وز�رة �لأوق��اف و�ل�شوؤون 

�لدينية.

حملة تنظيف موسعة
و�شرع��ت جلن��ة متابع��ة �أعم��ال �ملقابر 

�لديني��ة  و�ل�شئ��ون  �لأوق��اف  وز�رة  يف 
لتنظي��ف  مو�شع��ة  حمل��ة  بتنفي��ذ 
�لأع�ش��اب  ور���س  غ��زة  قط��اع  مقاب��ر 
فيه��ا، وذل��ك ع��رب مديري��ات �لأوق��اف 
�خلم�س وبالتن�شي��ق و�لتعاون مع عديد 
�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية و�لفرق �لتطوعية 

باملحافظات.
كان��ت �لبد�ي��ة بتنفيذ حمل��ة تنظيف 
ملق��ربة �ل�شيخ ر�ش��و�ن، يف �إط��ار �جلهود 
�ملبذولة م��ن �أجل �ملحافظة على �ملقابر 

و�إظهارها ب�شورة ح�شارية.
و�أو�شح��ت �لأوق��اف �أن �للجن��ة و�شعت 
خط��ة �إجر�ئي��ة ت�شم��ل حمل��ة نظافة 
لكل �ملقابر على م�شتوى �لقطاع، و�إطالق 
وجمتمعي��ة  �عالمي��ة  توعي��ة  حمل��ة 
ح��ول حرمة �ملقاب��ر ووج��وب �للتز�م 
بالأحكام �ل�شرعية �ملتعلقة بها، م�شريًة 
من��ذ  ب��د�أت  �لتنظي��ف  حمل��ة  �أن  �ىل 

�شهري��ن، لكن نظًر� لأزم��ة كورونا �أجلت 
�للجنة �حلملة.

ونوهت �لوز�رة �أن جلنة �ملتابعة حددت 
خ��الل جول��ة له��ا كاف��ة �ملقاب��ر �لت��ي 

بحاجة ملعاجلات للبدء فيها مبا�شرة.
مب��در�ء  �للجن��ة  "�لتق��ت  وقال��ت: 
مديريات �لأوقاف وناق�شت ملف �ملقابر 
يف جميع �ملحافظات، و�ملهمة �مللقاة على 
عاتقها لتنفيذ حملة تنظيفها"، موؤكدًة 
�أن �حلمل��ة م�شتم��رة حت��ى �لنتهاء من 
كاف��ة مقاب��ر �لقط��اع لتخ��رج ب�ش��ورة 

جميلة.
وبين��ت وز�رة �لأوق��اف �أنه��ا ل��ن تدخر 
جه��ًد� يف �شبيل �إجناح هذه �خلطة �لتي 
من �شاأنها �لرتقاء بو�قع �ملقابر و�لعمل 
على نظافتها ب�ش��كل دوري، بالتعاون مع 

كافة �جلهات �ملعنية و�ملخت�شة.
وذكرت �أن �لعم��ل يف تنظيف �ملقابر هو 

ن��وع م��ن �لعب��ادة ُيوؤج��ر عليه��ا �ملرء يف 
�لدنيا و�لآخرة نظرً� لقد�شيتها، د�عيًة 
�إخال���س  �إىل  �ملل��ف  ه��ذ�  يف  �لعامل��ن 

�لنية �هلل.
و�أهابت �لأوق��اف باملو�طنن للم�شاركة 
يف ه��ذه �حلمل��ة و�إجن��اح ه��ذ� �مل�شروع 
لإب��ر�ز �ملظه��ر �لإ�شالم��ي له��ذه �ملقابر 

و�لهتمام بنظافتها.

 مبادرات تطوعية
بلدي��ة غزة هي �لأخ��رى كان لها دور يف 
جتمي��ل �ملقابر، حي��ث �شرع��ت باأعمال 
تنظي��ف مقربة حي �ل�شجاعية يف �شارع 
بغد�د و�شط �حل��ي، وذلك �شمن مبادرة 
تنفذه��ا �لبلدي��ة بال�شر�ك��ة م��ع مركز 
وعائ��الت  �ل�شباب��ي،  �خل��ريي  �مل�ش��روع 
�حل��ي، وجلنة حي �ل�شجاعية، ووز�رتي 

�لأوقاف و�حلكم �ملحلي.

يذكر �أن �لبلدية بالتعاون مع موؤ�ش�شات 
�شبابي��ة  وجل��ان  وحكومي��ة  �أهلي��ة 
خ��الل  نف��ذت  ق��د  كان��ت  تطوعي��ة 
�لأ�شبوع��ن �ملا�شي��ن مب��ادر�ت مماثلة 
يف مقابر �ل�شيخ ر�شو�ن، و�لدمرد��س يف 
حي �ل�شعف، و�بن مرو�ن يف حي �لدرج.

جه��ود  �شم��ن  �ملب��ادر�ت  تل��ك  وتاأت��ي 
�لبلدي��ة للتع��اون م��ع �ملجتم��ع �ملحل��ي، 
وتعزي��ز �لعملي��ة �لت�شاركي��ة وتنظيف 

وحت�شن و�قع �ملقابر يف مدينة غزة.
مق��ربة،   62 غ��زة  قط��اع  يف  ويوج��د 
ت�ش��رف وز�رة �لأوقاف عل��ى 47 مقربة 
منه��ا، فيم��ا تتب��ع 17 مق��ربة للعائالت، 
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بتنظيفه��ا فه��و ي�شمل 
كافة �ملقابر �لتابع��ة لالأوقاف مع كافة 
�جلهات و�لفرق �لتطوعي��ة و�لبلديات، 
�أم��ا �ملقابر �خلا�شة فيت��م بالتن�شيق مع 

�لعائالت.

ضن جهود األوقاف والبلدية.. 

مبادرات جماعية تعيد الجمال لمقابر غزة المنسية
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غزة- �لر�أي
�لإع��الم  �لإعالم-�ملكت��ب  وز�رة  �أك��دت 
�حلكوم��ي يف �لتقري��ر �لن�ش��ف �شن��وي للع��ام 
2020، �أن �لحتالل ل يز�ل ميار�س �شيا�شة 
تكميم �لفو�ه بح��ق �ل�شحفين و�لعالمين 
يف �لر��ش��ي �لفل�شطيني��ة �ملحتل��ة، وتقيي��د 
حري��ة �لعم��ل �ل�شحف��ي، حيث ر�ش��د �ملكتب 
بح��ق  �نته��اك  حال��ة   )329( يق��ارب  م��ا 
�لإعالمي��ن، توزع��ت يف )269( �نته��اك من 
قب��ل ق��و�ت �لحت��الل �لإ�شر�ئيل��ي، يقابل��ه 
) 60( �نته��اكًا م��ن قب��ل �لأجه��زة �لمني��ة 
�لفل�شطيني��ة وجه��ات جمهولة خ��الل �ل�شتة 
�حل��ايل  �لع��ام  بد�ي��ة  من��ذ  �ملا�شي��ة  �شه��ور 

.  2020
وب��ن �لتقري��ر �ل�ش��ادر ع��ن وح��دة �لر�ش��د 
�لحت��الل  ق��و�ت  �أن  �ل��وز�رة،  يف  و�ملتابع��ة 
�لق��وة  ��شتخ��د�م  يف  تتعم��د  �ل�شر�ئيل��ي 
�ل�شحافي��ن/ت  لقم��ع  و�ملفرط��ة  �ملبا�ش��رة 
�ق�شائه��م  �أج��ل  م��ن  �لع��الم  وو�شائ��ل 
و�بعادهم عن �مليد�ن ومنع عمليات �لتغطية، 
و�لعت��د�ء عليهم بال�ش��رب و�لتهديد وغريه 
و�ملعامل��ة  �لإهان��ة  �أو  �لعن��ف  و�شائ��ل  م��ن 
�حلاط��ة بالكر�م��ة و�لإن�شاني��ة، و�عتقاله��م 
و�حتجازه��م و�إبعاده��م ومد�هم��ة منازله��م 
وم�ش��ادرة �أدو�ته��م �ل�شحفي��ة، ومنعه��م م��ن 
ت�شوي��ر وتغطي��ة �لفعالي��ات و�مل�ش��ري�ت م��ن 
جان��ب، وحرمانهم من �ل�شف��ر من جانب �آخر، 
م��ا جعل �ل�شحافين �مليد�ني��ن و�مل�شورون يف 

مقدمته��م، يدفعون �أثمان��ًا باهظة للتمكن من 
�ل�شتم��ر�ر يف �لقي��ام باأعماله��م �ملهنية ونقل 

�حلقيقة.

انتهاكات إسرائيلية
وذكر �لتقرير �ل��ذي يغطي �لفرتة 01 كانون 
حزي��ر�ن/   30 �إىل   2020 يناي��ر  �لث��اين/ 
�لنته��اكات  ح�شيل��ة  �أن  يوني��و2020، 
بح��ق �ل�شحفي��ن م��ن قب��ل ق��و�ت �لحتالل 
�لإ�شر�ئيلي وم�شتوطنيه بلغ) 269( �نتهاك، 
قن���س  و  ��شته��د�ف  �لحت��الل  فيه��ا  ح��اول 
�ل�شحفي��ن ب�ش��كل متعم��د عل��ى �لرغ��م م��ن 
�رت��د�ء غالبيته��م �لدرع �ل�شحف��ي، ومو�شوع 
علي��ه �ش��ارة )�شحاف��ة،press( م��ا ي��ربر �أن 
�لحت��الل يه��دف م��ن ور�ء �ل�شته��د�ف �ىل 
طم���س �حلقيقة وحجبها، وع��دم نقل �لو�قع 

�لذي يخ�شاه للعامل".

االعتداء الجسدي
ووث��ق �لتقرير من��ذ بد�ية ع��ام 2020 �أكرث 
من )49 ( حالة �عتد�ء و�إ�شابة يف �لأر��شي 
ن��ار  �إط��الق  ج��ر�ء  �ملحتل��ة،  �لفل�شطيني��ة 
عل��ى �ل�شحفي��ن، و��شتهد�فهم ب�ش��كل مبا�شر 
�و  باملط��اط،  �ملغل��ف  �و  �حل��ي  بالر�شا���س 
بال�شرب و�ل��ركل و�لإهانة و�ملعاملة �حلاطة 
ج��ر�ء  بالختن��اق  و�ل�شاب��ة  بالكر�م��ة 

��شتن�شاق �لغاز �ل�شام وغاز �لفلفل.

�لعتقال و�لتقدمي للمحاكمات
�عتق��ال  حال��ة   )61( �لتقري��ر  و�شج��ل 
و��شتدع��اء و�حتج��از، فيما �أج��رب عدد منهم 
عل��ى �لبعاد م��ن م�شق��ط ر�أ�شه��م �أو �بعادهم 
ع��ن دخول مدين��ة �لقد���س �ملحتل��ة للجمهم 
ع��ن تغطي��ة �نته��اكات �لحت��الل م��ن بينهم 
�ل�شحف��ي عن��ان جنيب، و�ل�شحافي��ة �شند�س 
عوي���س �بع��اد مل��دة �ش��ت �شه��ور ع��ن �لقد���س 
�لك��رمي  �أجم��د عرف��ة وعب��د  و�ل�شحفي��ن  
دروي���س و�بعاده��م مل��دة 10 �ي��ام، ع��د� ع��ن 
ع��دة،  م��ر�ت  لل�شحفي��ن  �عتق��ال  متدي��د 
وتاأجي��ل  �آخري��ن،  بح��ق  �ح��كام  و��ش��د�ر 
حماكم��ة بع���س منه��م ل يز�ل��ون يف �شج��ون 

�لحتالل.

منع من التغطية
وب�ش��اأن من��ع �ل�شحفي��ن م��ن نق��ل وتغطي��ة 
�لح��د�ث قال��ت وز�رة �لع��الم �إن �لتقري��ر 
�شج��ل ) 59( حال��ة مت فيه��ا من��ع �شحفي��ن 
من ممار�شة عمله��م وتغطية �لأحد�ث تخلله 
و�ل��ركل  و�لدف��ع  و�لهان��ة  و�ل�ش��ب  �ل�شت��م 

و�ل�شرب باأعقاب �لهر�و�ت.
�غالق موؤ�ش�شات وتهديد

ومل يكت��ف �لحت��الل عند هذ� �حل��د بل �شن 
و�لتاآم��ر  �لفل�شطين��ي  �ملحت��وي  �ش��د  هج��وم 
�لتو��ش��ل  ب��وك، ومو�ق��ع  �لفي���س  �إد�رة  م��ع 
و�لته��ام  �لتحري���س  به��دف  �لجتماع��ي 
و�مل�شايقة بحق �ل�شحفين و�ملوؤ�ش�شات تخلله 

�غ��الق وحظ��ر وح��ذف �ملئ��ات م��ن �شفح��ات 
وح�شاب��ات ومو�ق��ع لل�شحفي��ن و�لإعالمين 
و�لنا�شط��ن، مت ت�شجيل بح��د �دنى ما يقارب 
) 42( حالة �غالق وحذف و�تهام وحتري�س 
م��ن �شمنها من��ع وجتديد منع عم��ل تلفزيون 
فل�شط��ن" باللغتن �لعربي��ة و�لعربية د�خل 

�أر��شي �ل�48، ملدة �شتة �أ�شهر.

اقتحام وتحطيم
و�شجل �لتقرير)14( حالة �قتحام ومد�همة 
وتفتي�س وعب��ث وحتطيم يف حمتويات منازل 
وموؤ�ش�ش��ات �ل�شحفين وم�ش��ادرة معد�ت، من 
�شمنه��ا ر�ش��د ح��الت تدمري وحتطي��م ملنزل 
�ملحا�ش��رة يف كلي��ة �لع��الم بجامعة بريزيت 
كوب��ر  بل��دة  يف  �لربغوث��ي،  ود�د  و�لكاتب��ة 
�شم��ال ر�م �هلل؛ بحج��ة تنفي��ذ �بنه��ا �لأ�شري 
طال��ب �لعالم ق�ش��ام �لربغوثي عملية قرب 

عن عريك غرب ر�م �هلل عام 2019.
�ملن��ع م��ن �ل�شف��ر و�شح��ب �لهوي��ات وم�شادرة 

معد�ت
م��ن  �ل�شحفي��ن  ومت��ادى �لحت��الل يف من��ع 
�ل�شف��ر �شو�ء لتلقي �لع��الج، �أو حل�شور موؤمتر 
دويل، �و ت�شلي��م جو�ئ��ز له��م تخلله��ا �شح��ب 
�شجله��ا  و�لت��ي  مع��د�ت  وم�ش��ادرة  هوي��ات 

�لتقرير وعددها) 22( حالة .
ورك��ز �لتقرير على ما يتعر�س له �ل�شحفيون 
�لأ�ش��رى �ملعتقلون يف �شج��ون �لحتالل و�شط 
م�شايق��ات وتعذي��ب �شج��ل �لتقري��ر تعر���س 

�أك��رث م��ن ) 22( �أ�شري �شحف��ي �إىل �لعتد�ء 
و�لتعذي��ب و�ملعاملة �لقا�شي��ة وربطهم خالل 
�لتحقي��ق معه��م و�شبحه��م، ومن��ع بع�شهم من 
زيارة حماميه��م وعائلتهم، وتعري�س حياتهم 
وتده��ور  �لطب��ي  �لهم��ال  ج��ر�ء  للخط��ر 
حالته��م �ل�شحي��ة ب�شكل خط��ري كال�شحافية 
�لأ�ش��رية مي���س �أب��و غو���س، عد� ع��ن حتويل 
مل��ف �لأ�ش��ري يحي��ى �شال��ح لق�شي��ة، و �إجبار 
�آخري��ن منهم على دفع غر�م��ة مالية قبل �أن 

يفرج عن بع�شهم.

انتهاكات فلسطينية
وب�ش��اأن �لنته��اكات �لد�خلي��ة �لفل�شطينية، 
�شج��ل �لتقري��ر �لن�ش��ف �شنوي للع��ام 2020 
يف  و�ملتابع��ة  �لر�ش��د  وح��دة  ع��ن  �ل�ش��ادر 
�ملكت��ب �لإع��الم �حلكوم��ي، ما يق��ارب) 60 ( 
حال��ة �نته��اك، متث��ل يف �عتق��ال و�حتج��از 
و��شتدع��اء ومتدي��د �عتق��ال) 8 ( حال��ة يف 
�ل�شف��ة �ملحتل��ة م��ن قب��ل �لجه��زة �لمنية 
�لفل�شطيني��ة وجمهول��ن كان �خرها �عتقال 
�ل�شحف��ي �شام��ي �ل�شاع��ي ومتدي��د �عتقال��ه 
ورف���س �لف��ر�ج عن��ه، كم��ا مت ر�ش��د) 22 ( 
حالة �عتد�ء و��شابة، و)3 ( حالت �قتحام 
ومد�هم��ة وحتطي��م، و) 14( حال��ة من��ع من 
�لتغطية وم�شادرة مع��د�ت و�أدو�ت �عالمية، 
فر���س  ح��الت   ) توثي��ق)13  مت  ح��ن  يف 
غر�م��ة مالي��ة وم�شايق��ات وتعذي��ب خ��الل 

�لتحقيق معهم و�شجنهم.

االحتالل يعتقل61 صحفيًا ويصيب 49 آخرين

اإلعالم: )329( حالة انتهاك بحق الحريات اإلعالمية خالل 
النصف األول من عام 2020
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غزة- �لر�أي
كان يوم��ا �شيفي��ا جمي��ال حن جل���س �لطفل 
عل��ى مقع��ده يتن��اول �لإفط��ار؛ كان كل �شيء 
طبيعي��ا حت��ى ر�أى �ل�شغ��ري �شديق��ه يخ��رج 
م��ن منزله �ملج��اور ومي�شك بي��دي و�لده وهو 
يرق�س فرح��ًا ��شتعد�د� للتوج��ه �إىل �مل�شبح 

لق�شاء يوم كامل فيه.
تغ��ريت مالمح علي وت��رك لقمة كان��ت بيده 
ث��م دخ��ل م�شرع��ا م��ن �ل�شرف��ة �إىل غرفته 
ورم��ى بنف�ش��ه عل��ى �شري��ره ملتقط��ا �ش��ورة 
لو�ل��ده "�لفرت��ش��ي" كم��ا ي�شتوع��ب عقل��ه 

�لطفويل..
�لأم كان��ت تر�ق��ب كل ذل��ك بح��ذر وعلم��ت 
متام��ا �أنها و�حدة من تل��ك �للحظات �لكثرية 
�لت��ي مير به��ا طفله��ا بحثا ع��ن و�ل��ده �لذي 
�لت�ش��ق بال�ش��ور فق��ط؛ ومل يظه��ر ل��و م��رة 
و�ح��دة �أمام عينيه كي يالعب��ه �أو يحت�شنه 
�أو حت��ى يناديه �إىل �مل�شب��ح كما كل �لأطفال 

يف عمره.
دخل��ت �إىل غرفت��ه وجل�ش��ت بجانبه ومررت 
يدها بن خ�شال �شع��ره وهي تناديه باأ�شماء 
حمبب��ة تطلقه��ا علي��ه حماولة لع��ب دورين 
مع��ا؛ و�ل��دة تخ�شى عليه م��ن كل �شيء وو�لد 

ميازحه وميرح معه كل حن.
�أ�شدقائ��ي؟!" �أطلق  ب��ن كل  م��ن  �أن��ا  "مل��اذ� 
�ل�ش��وؤ�ل كال�شاعقة على و�لدته �لتي �أوقفت 
حرك��ة يده��ا متفاجئ��ة ومل تع��رف م��ن �أين 
�أن��ا؟!"  مل��اذ�  "�أخربين��ي  �لإجاب��ة،  تب��د�أ 
�أع��اد �ل�ش��وؤ�ل عليه��ا وهي ترت��ب �لكلمات يف 
ذهنه��ا؛ فلي���س كل �ش��يء ق��د ي�شتوعبه طفل 
يف �لر�بع��ة مع حياة نادرة و�أحد�ث قد تبدو 

خيالية.
و�ش��رتى ذلك  ي��ا علي..  "لأن��ك طف��ل مميز 

بع��د �أ�شابي��ع قليلة حن يع��ود و�لدك وتر�ه 
وحاول��ت  �لكلم��ات  تل��ك  قال��ت  �أمام��ك".. 
�أن تخف��ي دمع��ة �شقط��ت رغم��ا عنه��ا، فه��ذ� 
�لو�ش��ع �ل�شتثنائ��ي �لذي عا�شت��ه كان �شعبا 
عليه��ا �أكرث، وكل ما خزنته من �شرب وقوة قد 
ينهار فج��اأة �أمام �شوؤ�ل طفله��ا �لوحيد �لذي 

مل ير و�لده �إل خلف �أ�شو�ر �ل�شجن.
ه��ده �حلكاي��ة لي�ش��ت خيالية ب��ل تنبع لدى 
ع�ش��ر�ت �لعائ��الت يف فل�شط��ن �لت��ي ت�شتاق 
فاأطف��ال  �لحت��الل،  �شج��ون  يف  �أبناءه��ا 
مل ي��رو� �آباءه��م و�آب��اء مل ينعم��و� ب��دفء 
ه��و  ه��ذ�  �شن��و�ت ط��و�ل..  من��ذ  عائالته��م 

�ل�شجن وهذ� هو قهره.

بداية الحكاية
كان �ش��الح ح�ش��ن �بن بلدة بي��ت دقو �شمال 
غ��رب �لقد���س �شابًا كم��ا بقية �شب��ان عمره؛ 
يبح��ث ع��ن فت��اة ت�شارك��ه حيات��ه وتعين��ه 
عليها، ومن خ��الل �أقرباء له تعرف �إىل فتاة 
تدع��ى �شريين ن��ز�ل، وم��ن حدي��ث �إىل �آخر 
ق��رر �أن تك��ون ه��ي �شريك��ة حيات��ه و�تفقت 

عائالتهما على �خلطوبة.
ويف تل��ك �لأثناء �ندلع��ت �نتفا�شة �لأق�شى 
فتاأج��ل �لإع��الن �لر�شم��ي للخطوب��ة ب�شبب 
�لأو�ش��اع �لر�هن��ة، ثم �رتق��ى �شقيق �شريين 
�شهي��دً� بر�شا���س �لحت��الل ليدخ��ل �حلزن 
قلبه��ا وتوؤج��ل ه��ذه �لفرحة �لت��ي كانت من 

�ملفرت�س �أن تبد�أ حياتها بها.
وبع��د ع��دة �أ�شه��ر ق��ررت �لعائلت��ان �إع��الن 
ولك��ن �ش��الح كان يفك��ر  �أخ��ري�؛  �خلطوب��ة 
ب�ش��يء �آخ��ر، فهو مل يقب��ل �لوق��وف مكتوف 
�لأيدي �أم��ام ممار�شات �لحتالل لين�شم �إىل 
�شف��وف �ملقاومن وتت��م مطاردت��ه لأكرث من 

�أربع �شنو�ت.
منذ �لبد�ية عا���س �ل�شريكان حياة خمتلفة 
تنغ�شه��ا ي��د �لحت��الل؛ ولك��ن حكايتهما مل 
تنت��ه بعد.. فبع��د �أربعة �أع��و�م من �ملطاردة 
حا�شر �جلنود بناي��ة كان يتح�شن بها �شالح 
ب�شالحه؛ وخا�س ��شتباكا م�شلحا مع �جلنود 
ولك��ن ذخريت��ه نف��ذت فاأ�شي��ب و�عتق��ل يف 

ركبته ومت �عتقاله.

تحدي األسر
�أ�شابي��ع طويل��ة مل ت�شم��ع خالله��ا �لعائل��ة 
�أو �شريي��ن �أي خ��رب ع��ن �ش��الح، فه��و م�ش��اب 
ويخ�ش��ع للتحقي��ق وحالته �شيئ��ة، وبعد كل 
تل��ك �لفرتة �أخربهم �ملحام��ي �أنه بخري و�أنه 
م��ر بظروف �عتقال وحتقي��ق �شيئة وتعر�س 

لالإهمال �لطبي ما فاقم من �أمل �شاقه.
وبع��د ع��دة �أ�شه��ر �أ�ش��در �لحت��الل حكم��ه 
على �ش��الح؛ خم�شة ع�شر عام��ا ون�شف كانت 
�شاعق��ة على عائلته �لت��ي �نتظرت خروجه 

من �لأ�شر يف �أقرب وقت.
هن��ا ويف هذه �ملرحلة حتديد� ُو�شعت �شريين 
�أم��ا خيارين؛ �إما �لنتظار �لطويل �أو �لتخلي، 
ولكنه��ا كانت و��شحة �شريح��ة منذ �لبد�ية 
�أنه��ا �خت��ارت �شالح ول��ن ترت�ج��ع، وخ�شعت 
حينها ملوجة �نتقاد�ت و�شغوطات جمتمعية 
ب��اأن م��دة �حلك��م طويل��ة ج��د� و�أن عمره��ا 
�شي�شي��ع وهي تنتظ��ر.. لكنه��ا مل ت�شمح لأي 
�ش��يء �أن يوؤثر يف قر�رها وقالت لهم باحلرف 

�لو�حد �إما �شالح �أو ل �أحد.
هذ� �ملوق��ف �ل�شلب كان حريا �أن ي�شجل و�أن 
ل تبق��ى �شريين جم��رد فتاة تق��دم خلطبتها 
�شالح، فقرر م��ن �شجنه �أن يعقد قر�نه عليها 
وفع��ال مت ذل��ك، و�أ�شبحا يف حك��م �ملتزوجن 

دون فرح ول لقاء.
مرت �ل�شنو�ت طويلة ثقيلة، تزوره �شريين ما 
ب��ن منع �أمني وت�شريح وتخربه عن �أخبارها 
وعائلته وكل �شيء يدور خارج �أ�شو�ر �ل�شجن، 
ولكن ذلك مل يكن كافيا له، فهو �أر�د �أن يك�شر 
قيد �لأ�شر بطريقة �أخرى تفوق ق�شية عقد 

�لزو�ج.
فك��رة طرقت ر�أ�شه و�أحل��ت عليه بعد موجة 
م��ن �إجن��اب ع�ش��ر�ت �لأ�ش��رى �أطف��ال ع��رب 
�لنط��ف �ملهربة، ورغم �أنها فكرة غريبة على 
�ش��اب مل يت��زوج بعد �إل �أنه �قتن��ع بها ملجرد 

�أنها تقهر �ل�شجان وتغيظه.
وبع��د �أ�شابي��ع ب��ل �أ�شه��ر طويل��ة م��ن �إقن��اع 
عائلت��ه و�شريين بالفك��رة؛ خا���س �لزوجان 
�لتجرب��ة وجنح حمل �شريين بنطفة حمررة 
م��ن د�خ��ل �لأ�ش��ر، ويف ع��ام 2015 �أجنب��ت 
"علي" �لذي �أ�شاء حياتها بعد �نقطاع �لنور 

فيها، و�أ�شبح لها كل �شيء..
�أرب��ع �شن��و�ت عا�شه��ا عل��ي م��ع و�لدت��ه دون 
و�ل��ده �لذي غيب��ه �لأ�شر، كان��ا يلتقيان عرب 
�ل�شور وبع�س �لزيار�ت �ملعدودة، فالحتالل 
ل يوف��ر �أي فر�شة للتنغي���س عليهما خا�شة 

بعد �نت�شار �إر�دة �حلياة.
�شن��و�ت عا�شه��ا عل��ي كان��ت مري��رة و�شعب��ة 
ب��دون و�ل��ده؛ وح��ن ب��د�أ ي��درك �أن �لأب ل 
يعو���س ب��د�أ ي�ش��األ و�لدت��ه ع��ن �أبي��ه وملاذ� 
ه��و بال��ذ�ت ع��ن بقي��ة �لأطفال يعي���س هذ� 
�لظ��رف وح��ده، لرتت��ب �لإجاب��ات يف ذهنها 

وتخربه �أنه طفل مميز يف كل مرة..
وم�ش��ت �ل�شن��و�ت �خلم�شة ع�شر م��ا بن �أمل 
و�أمل حت��ى جاء ي��وم �حلرية، �لي��وم �ملن�شود 
�ل��ذي �شيقاب��ل فيه عل��ي و�ل��ده و�شيحت�شنه 
مالب�ش��ه  �أجم��ل  �رت��دى  �أب..  ل��ه  وي�شب��ح 

وتوج��ه مع �أم��ه �إىل مع��رب �لظاهرية جنوب 
�ل�شم���س  حت��ت  �شاع��ات  و�نتظ��ر  �خللي��ل، 
�ل�شاطع��ة حت��ى ج��اءت �شاعة �لغ��روب ومل 

يظهر �لو�لد بعد.
تلق��ت �شريي��ن �ت�ش��ال من �شرط��ة �لحتالل 
تبلغه��ا فيه��ا �أن �شالح �أعي��د �عتقاله جمدد� 
ف��ور �لإف��ر�ج عنه، وبع��د �شاع��ات �أخرى من 
حمكم��ة  ب��اأن  حمامي��ه  �إب��الغ  مت  �لنتظ��ار 
�شتعق��د ل��ه بع��د �أي��ام ما يعن��ي تبدي��د حلم 
�حلرية. عادت �لعائلة بعد طول �نتظار �إىل 
منزلها ولكن من غري �شالح؛ عاد علي لينام يف 
�شري��ره مرهقا مك�شور �لقلب.. عاد لينظر يف 
�شورة و�لده ونام دون �أن يتحدث باأي كلمة.

ولكن �لعائل��ة �لتي �عتادت �أن ت�شحق �حلزن 
و�أن تبن��ي من �ل�شرب ق�شور� من فرح مل تفقد 
�لأم��ل، وبع��د يوم��ن قب��ل موع��د �ملحاكم��ة 
�أخربها �ملحامي �أنه �شيتم �لإفر�ج عن �شالح 

عرب معرب ترقوميا جنوب �ل�شفة..
كان ه��ذ� ه��و �للق��اء �ملن�ش��ود، وكان��ت تل��ك 
�للحظ��ات هي �لقريب��ة للحرية، خرج �شالح 
من بو�بة �ل�شجن يرك�س باجتاه حلمه �لذي 
مل يعد �شر�ب��ا، �حت�شن علي وقّبله كما متنى 
د�ئم��ا، كانت حلظات ممزوجة �مل�شاعر قوية 
�ملوق��ف ل ميك��ن تكر�ره��ا. ولك��ن �لحتالل 
نّغ�س هذه �للحظات من جديد، فاأعاد �عتقال 
�شالح ل�شاع��ات طويلة على حاجز �لكونتيرن 
ق��رب بيت حلم وهو عائد �إىل بيته، ثم �أفرج 

عنه يف �شاعة متاأخرة من �لليل.
وبعد يومن �أق��ام �لزوجان زفافهما ليح�شره 
طفلهم��ا يف �أغ��رب حالة زف��اف يف فل�شطن.. 
ولكن عنو�نها �حلري��ة وحب �حلياة وحتدي 
�لأ�ش��ر، ليب�شر علي �لنور مرتان �لأوىل عند 

ولدته و�لثانية عند حترر و�لده.

“علي” يبصر النور مرتين !
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األسير عماد األغبر .. روٌح منطلقة رغم حكم جائر
غزة- �لر�أي

�ت�ش��ال هاتف��ي كان كفي��ال �أن يغري 
حي��اة عائل��ة �لأغ��رب م��ن مدين��ة 
نابل���س �لت��ي كان��ت تنتظ��ر ع��ودة 
�بنه��ا �لبك��ر م��ن دو�م��ه �جلامعي، 
يف  وبقي��ت  �أب��د�  يع��د  مل  ولكن��ه 

�نتظاره حتى �لآن.
كلم��ات بالعربي��ة �ملحطم��ة حتدث 
م��ع  �لحت��الل  �شب��اط  �أح��د  به��ا 
و�ل��د �ل�شاب عم��اد �ش��ر�ر �لأغرب؛ 
�شاأل��ه فيه��ا �إن كان يع��رف �أين �بنه 
فاأج��اب باأن��ه يف دو�م��ه �ملعت��اد �أو 
مع �أ�شدقائه، ولك��ن �ل�شابط �شرخ 

قائال: �بنك هنا! �بنك لدي �لآن!
�حلكاية بد�أت يف �لثالث و�لع�شرين 
2017؛  م��ن �أبري��ل/ ني�ش��ان ع��ام 
ح��ن تناقلت و�شائ��ل �لإعالم خرب 
وق��وع عملية طع��ن يف مدين��ة يافا 
�ملحتلة �لتي ي�شميها �لحتالل "تل 
�أبي��ب"، وكما �أي عائل��ة فل�شطينية 
تابعت عائلة �لأغ��رب �لأخبار تلك 
بالق��ول "�هلل يحمي��ه.. �هلل يكون 
مع��ه"، دون �أن تعل��م �أن �بنها عماد 

هو �لفار�س هذه �ملرة.

�إع��الم  مكت��ب  ل���  و�ل��ده  ويق��ول 
�لأ�شرى �إنه بع��د �شاعات من تنفيذ 
�أح��د  م��ن  �ت�ش��ال  تلق��ى  �لعملي��ة 
�ل�شباط يخ��ربه فيه �أن �بنه عماد 
ه��و منف��ذ �لعملي��ة، ف�شق��ط قلب��ه 
خوف��ا وترقبا وظ��ن �أن��ه ��شت�شهد، 
ولك��ن رحم��ة �هلل كان��ت �أن عم��اد 
مل ي�ش��ب ب��اأي �أذى �شوى حن �نهال 

عليه �جلنود بال�شرب �ملربح.
ويو�شح باأن��ه �شعر بال�شدمة فعماد 
كان يف دو�م��ه يف جامع��ة �لنج��اح 
�لوطني��ة يدر���س يف �شنت��ه �لأوىل 
بتخ�ش�س �لرتبي��ة �لريا�شية، ومل 
يتوق��ع من��ه �أب��د� �أن يق��وم بتنفيذ 
عملي��ة فد�ئي��ة �أو حت��ى �أن ي�ش��ل 

�إىل �لأر��شي �ملحتلة.
عل��ى  م��رت  طويل��ة  قا�شي��ة  �أي��ام 
خ��رب  �أي  تعل��م  �أن  دون  �لعائل��ة 
ع��ن عم��اد؛ فه��ي تعل��م فق��ط �أن��ه 
تكف��ا"  "بيت��ح  حتقي��ق  مرك��ز  يف 
يتعر�س لتحقيق قا�س ويتم متديد 
�عتقاله دون �أن تتمكن من روؤيته �أو 

�لتخفيف عنه.
ويوؤك��د �لو�ل��د ب��اأن جنل��ه تعر���س 

للتعذي��ب �لنف�شي و�ل�شبح �ملتو��شل 
كان  و�أن��ه  مع��ه  �لتحقي��ق  خ��الل 
ويت��م  ل�شاع��ات  �لن��وم  م��ن  يح��رم 
تهديده باعتقال عائلت��ه و�أ�شقائه 

وتعذيبهم.
يف �لي��وم ذ�ت��ه �ل��ذي �عتق��ل في��ه 
جن��ود  م��ن  ع�ش��ر�ت  كان  عم��اد 
يف  منزل��ه  يقتحم��ون  �لحت��الل 
حي �مل�شاكن مبدين��ة نابل�س؛ حيث 
قامو� بتخري��ب �ملحتويات وترويع 
�لعائلة وخا�ش��ة �أ�شقاءه �لأطفال، 
عل��ى  �لعت��د�ء  حاول��و�  وكذل��ك 

و�لديه.
ويقول و�ل��ده �إن �لقتح��ام ��شتمر 
يت��م  ليل��ة  كل  فف��ي  �أي��ام؛  لع��دة 
�قتح��ام �ملن��زل وتفتي�ش��ه وترويع 
قاطني��ه، ث��م يف �إح��دى �مل��ر�ت مت 

�عتقال �لو�لد ملدة ع�شرة �أيام.
بغر���س  �عتق��ايل  مت  وي�شي��ف:" 
�ل�شغ��ط عل��ى جنل��ي، كن��ت �أو�جه 
�حتج��از  وظ��روف  �شيئ��ا  �عتق��ال 
مقيت��ة، حي��ث كان��و� ينقلونن��ي م��ا 
ب��ن مع�شكر ح��و�رة و�شج��ن جمدو 
ومع�شك��ر �ش��امل وكله��ا كان��ت �شيئة 

�لظروف".
�أ�شه��ر م��ن �لعتق��ال  بع��د ثالث��ة 
متكن��ت �لعائلة من ح�شور حماكمة 
عم��اد وروؤيت��ه للم��رة �لأوىل من��ذ 
�عتقال��ه؛ كان مكب��ال بالقيود �لتي 
وعم��ره  �لنحي��ل  ج�ش��ده  غط��ت 
�لفت��ي؛ فحينها مل يك��ن يتجاوز من 

�لعمر 19 عاما.
وبع��د ثماني��ة �أ�شه��ر م��ن �لعتقال 
متكن��ت �لعائل��ة م��ن زيارت��ه للمرة 
رج��ل  قل��ب  في��ه  ل��رتى  �لأوىل، 
�شل��ب ومعنوي��ات تناط��ح �ل�شحاب 
وكاأن��ه كرب فجاأة د�خ��ل �لأ�شر بن 

�إخو�نه.

الحكم واإلرادة
مل مت��ر ف��رتة طويل��ة حت��ى �أ�شدر 
�لأ�ش��ري  عل��ى  حكم��ه  �لحت��الل 
عم��اد، وهو �ل��ذي كان �شاعقة على 
عائلته؛ فاحلك��م كان بال�شجن ملدة 
23 عام��ا وغر�م��ة مالي��ة بقيم��ة 

�شيكل. �ألف   200
ويق��ول �لو�لد �إن �لحت��الل �أ�شدر 
حكمه على �لأ�شري بناء على قانون 

�ل�ش��روع بالقتل كم��ا ي�شميه، حيث 
كان��ت �لتهم��ة �ل�شروع بقت��ل �أربعة 

م�شتوطنن وتعوي�س كل منهم.
ويبن باأنه توقع حكما ل يزيد على 
15 عاما ولكن �حلكم فاجاأهم؛ �إل 
�أن �بت�شامة عماد حن تلقى �حلكم 
حزنه��ا  تن�شيه��ا  �أن  كفيل��ة  كان��ت 
و�شدمتها، فكان و�ثقا �شابر� قاهر� 

ل�شجانه.
�شج��ن  يف  �لآن  �لأ�ش��ري  ويتو�ج��د 
جلب��وع، لكن��ه مل ي�شت�شل��م لالأ�ش��ر 
و�حلك��م فق��رر �إكم��ال در��شت��ه يف 
جامعة �لقد���س �ملفتوحة؛ و�شار يف 
حف��ظ �لق��ر�آن و�لتجوي��د وح�شل 
يف  �لأ�ش��ر  د�خ��ل  �شه��اد�ت  عل��ى 
م��ن  وغريه��ا  �لب�شري��ة  �لتنمي��ة 

�ملهار�ت.
عم��اد  وج��ود  �لعائل��ة  وتفتق��د 
بينه��ا ذ�ك �ل�شاب �خلل��وق �ملبت�شم 
د�ئم��ا و�لريا�شي �ل��ذي كان يطمح 
بدر��ش��ة �لرتبي��ة �لريا�شي��ة، كما 
�ل�شغ��ار  �أ�شقائ��ه  عل��ى  يحن��و  كان 
وينتظ��رون عودت��ه �إىل �ملن��زل كل 

يوم.
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غزة- �لر�أي
ه��و  �ملالطية”�لربو�شي��ال”  �حلم��ى  مر���س” 
مر�س بكتريي ت�شببه �أنو�ع بكترييا �لربو�شيال 
�ملختلفة، وينتق��ل عن طريق �حليو�نات ب�شكل 
مبا�شر �أو غري مبا�شر، وي�شيب غالًبا �لأ�شخا�س 
�لعامل��ن يف قطاع �ل��رثوة �حليو�نية، حيث �إن 
��شته��الك �حلليب و�جلنب �مل�شن��وع من �حلليب 
)�جلنب �لطازج( هو �مل�شدر �لرئي�س للعدوى يف 
�لإن�شان، كما �أن �نتق��ال �لعدوى من �إن�شان �إىل 

�إن�شان يعترب نادًر� جًد�.
ول تز�ل �حلم��ى �ملالطية م�شكلة على �ل�شعيد 
�لعاملي؛ لأنها �لعدوى �لبكتريية �لأكرث �نت�شاًر� 
�أنح��اء  م��ن �حليو�ن��ات �إىل �لب�ش��ر يف جمي��ع 
�لع��امل، فاحليو�ن��ات قد حتم��ل �لبكترييا دون 

ظهور �أي �أعر��س.
حمل��ة  بتنفي��ذ  �شرع��ت  �لزر�ع��ة  وز�رة 
�حلم��ى  مر���س”  �ش��د  جماني��ة  حت�ش��ن 
نهاي��ة  �ملالطية”�لربو�شي��ال” وت�شتم��ر حت��ى 
�ل�شه��ر �جل��اري ،وت�شته��دف �حلمل��ة �لأغن��ام 

�ملنوي تربيتها م�شتقباًل.
ناه���س  �لبيطري��ة  �خلدم��ات  د�ئ��رة  مدي��ر 
�ل�شع��دي ق��ال �إن وز�رت��ه تقوم ب�ش��كل م�شتمر 

بعملي��ات �لتح�ش��ن �ش��د �لأمر����س �لوبائي��ة 
و�ش��د  �حليو�ني��ة  �ل��رثوة  عل��ى  للحف��اظ 
�لأمر����س �مل�شرتك��ة �لتي تنتقل م��ن �حليو�ن 

�إىل �لإن�شان.
وب��ن �ل�شعدى �أن مر�س �حلمى �ملالطية ي�شبب 
خ�شائ��ر كبرية ل��دى مربي �ل��رثوة �حليو�نية، 
كم��ا ميك��ن �أن ينتق��ل �إىل �لإن�ش��ان ع��ن طريق 
�لتعام��ل م��ع �حليو�ن��ات �مل�شاب��ة و��شته��الك 
منتجاتها غري �ملب�شرتة وت�شبب م�شاكل خطرية 
لالإن�ش��ان . و��شتط��رد بالق��ول:" حر�ش��ًا عل��ى 
ع��دم تف�ش��ي �لأمر����س، وحفاظًا عل��ى �شالمة 
للخدم��ات  �لعام��ة  �لد�رة  ب��د�أت  �ملو�طن��ن، 
�لي��وم  �شب��اح  �لزر�ع��ة  ب��وز�رة  �لبيطري��ة 
بتنفيذ حملة جمانية �شاملة لتح�شن �لأغنام 
�ش��د مر���س �حلم��ى �ملالطي��ة )�لربو�شيال( يف 

حمافظات غزة كافة.
�أن  �لبيطري��ة  وب��ن مدي��ر د�ئ��رة �خلدم��ات 
ه��ذه �حلملة وف��ق �خلطة �ل�شنوي��ة للخدمات 
�لبيطري��ة، وحر�ش��ا عل��ى حمارب��ة �لأمر��س 
�مل�شرتك��ة بن �لن�شان و�حلي��و�ن، حيث ت�شعى 
د�ئم��ًا لتح�ش��ن �حليو�نات ل�شم��ان خلوها من 

�لأمر��س.

�إىل  �حلي��و�ن  م��ن  تنتق��ل  �حلم��ى  �أن  وذك��ر 
�لإن�شان من خالل �شرب �حلليب �أو �أكل �للحوم، 

مبينًا �أن 
�لتطعيم عب��ارة عن نقطة يف عن �لأغنام ملرة 
و�حدة د�عيًا مربي �لأغنام للتو��شل مع وز�رة 

�لزر�عة لتطعيم �لأغنام.

  أعراض اإلصابة
�لطبي��ب �لبيط��ري د. حممود �أبو ن��دى �أو�شح 
�أن "�لربو�شيال" م��ن �لأمر��س �ملعدية وي�شيب 
ب�شورة �أولي��ة �لأبقار و�لأغنام و�ملاعز و�لإبل 
كم��ا ي�شي��ب ب�ش��كل ثان��وي جمي��ع �حليو�ن��ات 

�لأخرى.
�حلي��و�ن  يف  �لإ�شاب��ة  �أن  ن��دى  �أب��و  ولف��ت 
تتمي��ز بعا�شفة م��ن �لإجها���س خ�شو�شًا عند 
ظه��ور �ملر���س لأول م��رة يف �ملزرع��ة ث��م يتبع 
ذلك ح��الت ن��ادرة م��ن �لإجها���س يف �ملو��شم 
�لتالية لالإ�شابة وي�شاحب ذلك بع�س �مل�شاكل 
و�لته��اب  �مل�شيم��ة  �حتبا���س  مث��ل  �لتنا�شلي��ة 
�لرح��م و�شع��ف �خل�شوب��ة "�لعق��م" و�لتهاب 

وتورم �ملفا�شل.
�أه��م  م��ن  �لربو�شي��ال  مر���س  :"يعت��رب  وق��ال 

�لمر��س �مل�شرتك��ة �لتي تنتقل من �حليو�نات 
�مل�شاب��ة �إىل �لإن�ش��ان م�شبب��ة مر���س �حلم��ى 
�ملالطي��ة، كما يعترب هذ� �ملر���س من �لأمر��س 
�لت��ي تهدد م�شاريع تنمية �لرثوة �حليو�نية ملا 

ي�شببه من خ�شائر �قت�شادية فادحة.
ون��وه �أن جرثوم��ة �لربو�شيال  تنتق��ل لالإن�شان 
ع��ن طري��ق متا���س مبا�شر م��ع �حلي��و�ن �أو عن 
�لع��دوى  تنتق��ل  ول  منتجات��ه  �أح��د  طري��ق 
مبا�ش��رة  �ل�شلي��م  �إىل  �مل�ش��اب  �لإن�ش��ان  م��ن 
وف��رتة ح�شان��ة �ملر���س م��ن 7 �أي��ام حت��ى 30 
يوم��ًا تقريب��ًا تب��د�أ �لأعر����س ب�ش��كل مت��درج 
�شد�ع��ا وحر�رة و�آلم��ا مف�شلية حيث ترتقى 
�لأعر����س ب�ش��كل �شدي��د ويعد �لتع��رق �لليلي 

�لغزير من �شفات هذ� �ملر�س. 
وتت��م �لع��دوى م��ن �حلي��و�ن �إىل �لإن�ش��ان عن 
طريق��ن رئي�شي��ن �لأول: بالتما���س �ملبا�ش��ر 
م��ع �حلي��و�ن �مل�ش��اب لذلك يع��د مر�ش��ًا مهنيًا 
�مل�شال��خ  عم��ال  ي�شي��ب  �لأوىل  بالدرج��ة 
و�لأطباء و�لبيطرين وي�شي��ب �أي�شًا �لرعيان 
�شيوع��ًا  �لأك��رث  بالع��دوى  �لطري��ق  وه��ذ� 
و�لطريق �لث��اين هو تناول �لألب��ان و�لأجبان 

و�حلليب غري �ملغلي .

تطعيم الحمى المالطية.. 
حماية للثروة الحيوانية والمواطن من المرض



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

الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ / 22  يوليو  2020م
Thursday - 22 July 2020

غزة- �لر�أي
عل��ى مر�أى وم�شمع �لعامل �لذي يتغنى باحلرية 
و�لدف��اع عنه��ا ينتظ��ر �لأ�شري �شع��دى �لغر�بلي 
)75( ع��ام م��ن ح��ي �ل�شجاعي��ة بقط��اع غ��زة 
�أن ي�ش��اف �إىل قائم��ة �ل�شهد�ء نتيج��ة �شيا�شة 
�لإهمال �لطبي �لتي تنتهجها حكومة �لحتالل 

�لإ�شر�ئيلي بحق �لأ�شرى �لفل�شطينين.
وعان��ى �لغر�بل��ي م��ن �إ�شابت��ه مبر���س �شرطان 
و�شع��ف  و�ل�شغ��ط  و�ل�شك��ر  �لربو�شتات��ا 
�ل�شم��ع و�لب�ش��ر، ويعت��رب �أح��د �أق��دم �لأ�ش��رى 
�لفل�شطينين يف �شجون �لحتالل بعد �أن �أم�شى 
27 عام��ًا م��ن حكم��ه م��دى �حلي��اة يف �شجون 

�لحت��الل، و�ملعتقل منذ �لعام 1994، وتعّر�س 
للع��زل �لنفر�دي م��ن ع��ام )1994-2006(، 
كان �آخره��ا يف ع��زل "�إي�شل"، وعل��ى �إثرها بد�أ 

بعدها يعاين من �أمر��س مزمنة.
وقد �أدت �شيا�ش��ة �لإهمال �لطبي د�خل �شجون 
�لحت��الل �ىل ��شت�شهاد عدد كبرية من �لأ�شرى 

و�إ�شاب��ة �لكثري منهم باأمر����س خطرية ، عالوة 
عل��ى م�شاعف��ات �شحية خطرية ته��دد حياتهم 
ب�ش��كل مبا�ش��ر، وهو ما ي��دق ناقو���س �خلطر ملا 
يتعر�س له �لأ�شرى د�خ��ل �ملعتقالت من �إهمال 
طب��ي ومعامل��ة �شيئ��ة تفتق��ر للح��د �لأدنى من 
�لن�شاني��ة وحق��وق �لأ�شرى وكيفي��ة معاملتهم 

يف �لأ�شر.

سلسلة طويلة
مدير �لعالم يف وز�رة �لأ�شرى و�ملحررين بغزة 
��شالم عب��ده قال �إن �لإهم��ال �لطبي هو حلقة 
م��ن �شل�شل��ة طويل��ة م��ن �لنته��اكات و�جلر�ئم 
د�خل �شجون �لحتالل �لإ�شر�ئيلي، و�أنه بفعل 
�لإهم��ال و�ملماطل��ة يف تق��دمي �لع��الج تتحول 
وخط��رية  مزمن��ة  �إىل  �لب�شيط��ة  �لأمر����س 
ي�شعب عالجها وتكون �شببا يف ��شت�شهاد �لأ�شري 

د�خل �أو خارج �ل�شجن.
و�أكد عبده " للر�أي"  �أن �لأ�شري �شعدى �لغر�بلي 
مل ي�شت�شه��د بع��د ولكّن يف حالة م��وت �شريري، 
لفت��ًا �أن �شيا�ش��ة �لإهمال �لطب��ي و�ملماطلة يف 
�إ�شعاف �لأ�شرى ونقله��م للم�شت�شفى يوؤديان �إىل 
وفاة �لأ�ش��ري مبا�شرة كما ح�شل م��ع �لأ�شري نور 
جاب��ر )�لربغوث��ي( �ل��ذي فقد �لوع��ي و�أغمى 
علي��ه وتاأخرت �إد�رة �ل�شجون لنحو 40 دقيقة 

حتى نقلته مما فاقم و�شعه �شوء�”.
و�ش��دد عل��ى �أن �لإهمال �لطبي جرمي��ة،  مبينًا 
�حلاج��ة  �لدول��ة  يل��زم  �ل��دويل  �لقان��ون  �أن 
ب�ش��رورة حماي��ة �لأ�شرى وتوف��ري كل �لرعاية 
له��م و�لإج��ر�ء�ت �ملنا�شب��ة مب��ا يحميه��م م��ن 
خط��ر �مل��وت �أو �لإ�شابة باملر���س، فيما �شلطات 
تق��دم  ومل  �لج��ر�ء�ت  تتخ��ذ  مل  �لحت��الل 
�لع��الج �ل��الزم، ب��ل و�لأخط��ر متار���س �لقت��ل 
�لأطب��اء  مب�شارك��ة  كث��رية  و�أحيان��ا  �لبط��يء 

ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
م��ن  وغريه��ا  �لظ��روف  عب��ده:" ه��ذه  وتاب��ع 
 223 ��شت�شه��اد  �ىل  �أدت  �لكث��رية  �لتفا�شي��ل 
�أ�ش��ري�   68 بينه��م   1967 �لع��ام  من��ذ  �أ�ش��ري� 

��شت�شه��دو� نتيج��ة �لإهمال �لطب��ي، بالإ�شافة 
�إىل مئ��ات �آخرين ��شت�شه��دو� بعد خروجهم من 
�ل�شج��ن متاأثري��ن باأمر����س �أ�شيب��و� بها د�خل 

�شجنهم.

عوامل عدة
لل�شج��ون  �جلغر�في��ة  �ملو�ق��ع  �أن  �إىل  و�أ�ش��ار 
و�ملعتق��الت �لإ�شر�ئيلي��ة وظ��روف �لحتج��از 
�لقا�شي��ة و�لتعذي��ب �جل�ش��دي و�لنف�شي و�شوء 
�لتغذية وق�ش��وة �ملعاملة من قبل �ل�شجان، كلها 
كفيل��ة ب��ان جتعل م��ن �لأ�شحاء مر�ش��ى، وهذ� 
م��ا ح�شل م��ع �لآلف من �لأ�ش��رى �لفل�شطينين 
و�لع��رب، �لذي��ن �عتقل��و� وه��م ل يعان��ون م��ن 
�أي مر���س، بل منه��م كانو� ريا�شي��ن ويتمتعون 
ب�شح��ة جي��دة، ومن ث��م �أ�شيب��و� بالعديد منها 
وبع�شهم ��شت�شهد د�خل �ل�شجن �و بعد خروجه 

منها متاأثر� مبا ورثه عن �ل�شجون من �أمر��س.
�لإج��ر�ء�ت  م��ن  منظوم��ة  �إن” هن��اك  وق��ال 
�ملتعم��دة  و�لنف�شي��ة  �جل�شدي��ة  و�ل�شغوط��ات 
ب�شح��ة  �لأذى  �إحل��اق  �إىل  ته��دف  و�لت��ي 

�لأ�شرى”.
و�أ�شاف �أن هذه �لظروف �أدت �ىل �رتفاع �أعد�د 
�ملر�شى بن �شفوف �لأ�شرى حيث و�شل عددهم 
قر�ب��ة 700 بينه��م 300 يعان��ون م��ن �أمر��س 
مزمن��ة وخط��رية وبحاج��ة �ىل تدخل عالجي 
عاج��ل لإنق��اذ حياته��م يف ظ��ل �ش��وء �لأو�شاع 
د�خ��ل �ل�شجون و�خل�شية من �لإ�شابة بفريو�س 

كورونا.
مبوؤ�ش�شات��ه  �ل��دويل  �ملجتم��ع  عب��ده  ودع��ا 
�ملختلف��ة وخا�ش��ة �ل�شلي��ب �لأحم��ر �ل��دويل، 
ومنظمة �ل�شحة �لعاملي��ة، ب�شرورة �إر�شال وفد 
طب��ي دويل حمايد لزي��ارة �ل�شج��ون و�لطالع 
ع��ن كث��ب على �ش��وء �لأو�ش��اع �ل�شحي��ة هناك 
وتق��دمي �لعالج �ل��الزم لالأ�شرى �ملر�ش��ى و�إنقاذ 

حياتهم قبل فو�ت �لأو�ن.

تقرير
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شارف موسمه على االنتهاء

"الزراعة": البطيخ الغزي.. اكتفاء ذاتي وجودة في اإلنتاج
غزة- �لر�أي

�شلع��ة  �لبطي��خ  حم�ش��ول  ب��ات 
غ��زة،  قط��اع  يف  ��شرت�تيجي��ة 
تعتم��د عليه��ا �لأ�ش��ر ب�ش��كل كبري 
يف �ل�شي��ف، ويعتم��ده �لكث��ري م��ن 

�ملز�رعن كمح�شول وفري �لربح.
ويطل��ق �لغزي��ون عل��ى �لبطي��خ ب� 
�لفاكهة  �ل�شيف"، كونه��ا  "فاكه��ة 

�لأكرث مبيعا يف قطاع غزة �شيفا.
وتعي�س زر�ع��ة �لبطيخ يف �لقطاع، 
�أف�ش��ل مو��شمه��ا ب�شب��ب �لكتف��اء 
�ل�شن��و�ت  يف  بالكام��ل  �لذ�ت��ي 
�لأخ��رية، ف�ش��ال ع��ن جودتها بعد 
زرعه��ا بع��دة ط��رق وهو م��ا �شاعد 
عل��ى ن�شوجه��ا مبك��ر� وطرحها يف 

�لأ�شو�ق قبل موعدها باأ�شابيع.
�أن  �إىل  �لإ�ش��ارة  وجت��در 
��شرت�تيجي��ة �لتنمي��ة �لزر�عي��ة 
وز�رة  و�شعته��ا  �لت��ي  �مل�شتد�م��ة 
�لزر�ع��ة م��ع بد�ي��ة ع��ام 2010 

وملدة ع�شرة �أع��و�م، �ألقت بثمارها 
�لوف��رية عل��ى �أه��ايل �لقط��اع مما 
ب�شب��ب  خ�شائ��ر  �لحت��الل  كّب��د 
�شعوب��ة ت�شوي��ق �ملنتج �ل��ذي كان 

خم�ش�شا للغزين.
زر�ع��ة  مو�ش��م  يب��د�أ  وفعلي��ا 
�لبطي��خ م��ع بد�ي��ة �شه��ر فرب�ي��ر 
م��ن كل ع��ام يف ح��ن �أن �ملز�رعن 
ي�شتعجلون يف عملي��ة �لزر�عة، �إذ 
ي�شرع��ون بغر���س �لب��ذور يف �شه��ر 
يناي��ر لال�شتف��ادة من ف��رق �لوقت 

باحل�شول على �أ�شعار �أف�شل.

عنصر قوة 
�لناطق با�شم وز�رة �لزر�عة �أدهم 
�لبطي��خ حق��ق  �أن  �أك��د  ب�شي��وين، 
��ا بن�شبة %100 منذ  �كتفاء ذ�تيًّ
10 �أع��و�م، فل��م ُي�شتورد �أي �شيء 
م��ن �ملنت��ج �شم��ن �شيا�ش��ة "�إحالل 
�لو�رد�ت"، وبج��ودة عالية، ف�شاًل 

ع��ن رقابة �ل��وز�رة عل��ى �ملبيد�ت 
وفح�س �لعينات �أوًل باأول.

حم�ش��ول  �أن  �لب�شي��وين  وب��ن 
�لبطي��خ ه��ذ� �لع��ام جي��د ويتمتع 
�شلع��ة  ويعت��رب  عالي��ة،  بج��ودة 
غ��زة،  قط��اع  يف  ��شرت�تيجي��ة 
وبالت��ايل يح�شل على �هتمام كبري 

من وز�رة �لزر�عة.
�شن��و�ت  "من��ذ  �لب�شي��وين:  وق��ال 
م��ن  بطي��خ  ن�شت��ورد  مل  عدي��دة 
لن��ا  م�شم��وح  وغ��ري  �خل��ارج، 
�لت�شدير، ولو �ُشمح لنا لكان هناك 
ت�شدير ب�شبب وجود كميات قليلة 
�إ�شافي��ة، وميك��ن للم��ز�رع زر�ع��ة 

كميات �أكرب".
م��ن  "�لبطي��خ  بالق��ول":  وب��ن   
لذل��ك  للقط��اع،  �لق��وة  عنا�ش��ر 
ظه��رت �إ�شاعات حاول��ت �لنيل من 
�ملنتج �ملحل��ي، لكننا �أثبتنا للجميع 
بالفحو�ش��ات  �شلي��م  �لبطي��خ  �أن 

عل��ى  �ش��ارف  فاملو�ش��م  �ملخربي��ة، 
�لنته��اء وهناك ر�ش��ا غري م�شبوق 

من �لنا�س". 
وي�شيف عن �لرقاب��ة: " كثرًي� من 
�ملبيد�ت ل ُت�شتخ��دم �إل بت�شاريح 
�لزر�ع��ة،  وز�رة  م��ن  م�شبق��ة 
�إر�شادي��ة  حم��الت  ع��ن  ف�ش��اًل 
تنظمه��ا، و�إدخ��ال �أنظم��ة تطعيم 
عل��ى  �لزر�ع��ة  فكان��ت  �خل�ش��ار؛ 
�أ�ش��ول مقاومة حتد م��ن ��شتخد�م 
�ملبي��د�ت ب�شكل كب��ري، �إ�شافة �إىل 
�أنظم��ة متابعة �ملبي��د�ت من �ملعرب 

و�شوًل للمز�رع". 
ويتابع: "هناك ر�ش��ا من �مل�شتهلك 
وهن��اك �كتف��اء ذ�تي، ول��و فتحت 
لن��ا �أ�شو�ق ت�شويقية ل��كان �لإنتاج 
ميك��ن  م��ا  ن��زرع  لأنن��ا  ت�شاع��ف، 
ت�شويق��ه ونحت��اج ل��ه، وه��ذه قوة 

�قت�شادية لقطاع غزة عامة". 
تعمل وز�رة �لزر�عة -وفًقا حلديث 

�لناطق با�شم وز�رة �لزر�عة- على 
حتديد م�شاح��ة �ملناطق �ملزروعة 
�لأ�ش��و�ق  يالئ��م  مب��ا  بالبطي��خ 
�حلالية نظ��ًر� ل�شعوبة �لت�شدير، 
ويوؤك��د �أن كل م��ا �أ�شيع عن �لبطيخ 

�شحيح".  "غري 
�لبطي��خ  �أ�شن��اف  م��ن  �أن  و�أ�ش��ار 
"�ملكيم�ش��ا"  �لقط��اع  يف  �ملزروع��ة 
�ل��ذي ميت��از بخل��وه م��ن �لب��ذور، 
ياأخ��ذ  �ل��ذي  و"�لريفري�شاي���س" 
كب��ري�،  وحجم��ا  بي�شاوي��ا،  �ش��كال 
ب��ن  م��ا  �حلب��ة  وزن  وي��رت�وح 
"و�أودمي"  ج��ر�م،  كيل��و   10-15
لون��ه �أخ�ش��ر غام��ق، و"كرم�شون" 

�لد�ئري".
ويختم: "ننتج م��ا يحتاج له �أبناء 
غ��زة، ف�ش��اًل ع��ن �أننا نتح��دث عن 
ت�شغي��ل مز�رع��ن وباع��ة وو�شائل 
نقل، ولول فريو�س كورونا )كوفيد 

�أف�شل". �ملو�شم  لكن   )19
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غزة- �لر�أي-�ألء �لنمر
و�ش��ل ع��دد �شه��د�ء �حلرك��ة 
�لأ�ش��رية يف �شج��ون �لحتالل 
��شت�شه��اد   �إث��ر  �لإ�شر�ئيل��ي، 
�شع��دي �لغر�بل��ي )75 ع��ام( 
 224 �إىل  �لأربع��اء،  �لي��وم 
�شهي��د� منذ �لع��ام 1967، من 
بينه��م 65 �أ�شرًي� توفو� نتيجة 

ل�شيا�شة �لإهمال �لطبي.
�لي��وم  �لغر�بل��ي  وت��ويف 
�لربع��اء، بع��د �أن �أم�ش��ى 26 
عاما من حكمه مدى �حلياة يف 
�شجون �لحت��الل، ويعاين من 
�لعزل �لإنف��ر�دي منذ �شنو�ت 
م��ع  ع��ذ�ب  ورحل��ة  طويل��ة، 
مر�س �ل�شكر و�ل�شغط و�شعف 
�ل�شم��ع و�لإب�شار، ويف �شنو�ته 
�شرط��ان  م��ن  عان��ى  �لأخ��رية 

�لربو�شتاتا.
�لأ�ش��رية،  �حلرك��ة  وحمل��ت 
�شجون��ه  و�إد�رة  �لحت��الل 
�مل�شوؤولي��ة �لكامل��ة و�ملبا�شرة 
�لغر�بل��ي  ��شت�شه��اد  ع��ن 
نتيجة �لإهم��ال �لطبي بحقه 
�لقت��ل  �شيا�ش��ة  وممار�ش��ة 

�لبطيء.
�لطب��ي  �لإهم��ال  �إن  وقال��ت 
ممنهج��ة  منظم��ة  جرمي��ة 
�لحت��الل  دول��ة  متار�شه��ا 
�لفل�شطيني��ن  �لأ�ش��رى  بح��ق 
ل�شته��د�ف حياته��م وقتله��م، 
م�شيف��ة �أن "�لقافل��ة �شتطول 
�لحت��الل  جل��م  يت��م  مل  �إن 
و�إلز�مه مبا ن�س عليه �لقانون 

�لدويل".
م��ا  "�لحت��الل  �أن  و�أو�شح��ت 
ز�ل يتعمد �جلرمية وي�شتهدف 
�لقيم �لإن�شاني��ة ويتجاوز كل 
�لب�شري��ة  لالأع��ر�ف  كر�م��ة 
م��ن خ��الل �حتج��از جثام��ن 

�لأ�شرى �ل�شهد�ء.
من جهتها، نع��ت وز�رة �لأ�شرى 
�شع��دي  �لأ�ش��ري  و�ملحرري��ن 
�لغر�بل��ي، �لبالغ من من �لعمر 
�شكان حي  75 عام��ا، وهو من 

�ل�شجاعية.
وكي��ل  �ملده��ون  به��اء  وع��رب 
عز�ئ��ه  ع��ن  �لأ�ش��رى  وز�رة 
و�إىل  �لغر�بل��ي،  عائل��ة  �إىل 
د�خ��ل  �لأ�ش��رية  �حلرك��ة 
وفات��ه  و��شف��ا  �ل�شج��ون، 
ب�"و�شم��ة ع��ار" جدي��دة على 
جبن �لكي��ان �ل�شر�ئيلي ومن 
�حلقوقي��ة  �ملوؤ�ش�ش��ات  خلفه��ا 
�لتي ت�شم �آذ�نه��ا جتاه معاناة 

�لأ�شرى د�خل �ل�شجون".

معاناة مستمرة
من جانبه؛ ق��ال مدير جمعية 
و�ع��د عب��د �هلل قنديل خالل 
كلم��ة ل��ه باملوؤمت��ر" �إن �لأ�شري 
�ل�شهيد �لغر�بل��ي عانى د�خل 
�لأ�ش��ر م��ن �شيا�ش��ة �لإهم��ال 
�لنف��ر�دي،  و�لع��زل  �لطب��ي، 
م��ن  حرمان��ه  �إىل  بالإ�شاف��ة 

زيارة �لأهل.
�شن��و�ت  من��ذ  نح��ن  م�شيف��ًا: 

�ل�شهي��د  حال��ة  ع��ن  نتح��دث 
�لأ�شري �لغر�بلي، فهو عانى من 
عدة �أمر��س جمتمعة قبل �أن 
ي�شاب بال�شرط��ان، ومل يتلقى 
�أي رعاي��ة �شحي��ة، ب��ل بقي��ة 
يف �لع��زل �لنف��ر�دي، م�ش��ريً� 
�إىل �أن �لحت��الل هكذ� ي�شفي 

ح�شاباته مع �لأ�شرى.
و�أو�ش��ح قندي��ل �إىل �أن ع��دد 
�لأ�ش��رية  �حلرك��ة  �شه��د�ء 
وخميف��ة،  مرعب��ة  زي��ادة  يف 
وقافل��ة �لأ�شرى م��ن �ل�شهد�ء 
م��ن  نعل��م  ل  وبتن��ا  طويل��ة، 
�لق��ادم،  �ل�شهي��د  �لأ�ش��ري 
م�شاب��ون  �أ�ش��ري   30 فقر�ب��ة 
بال�شرطان، وهناك من �لعديد 
م��ن �لأ�شرى �لذي��ن يعانون من 
�لأمر��س �ملزمنة كاللتهابات 
و�ل�شغ��ط  �لكل��وي  و�لف�ش��ل 
و�ل�شك��ري، ويتلق��ون ع��الج ل 
ي�شل��ح لال�شته��الك �حلي��و�ين 
ف�ش��اًل ع��ن �لدمي، لأن��ه فقد 

�شالحيته.
من جهته حت��دث جنل �ل�شهيد 
د. ع�شام �لغر�بلي عن ظروف 
��شت�شه��اد و�لده موؤكدً� على �أن 
و�ل��ده ��شت�شهد نتيجة �شيا�شة 
�لإهمال �لطب��ي �لذي تعر�س 
�رتف��اع  م��ن  عان��ى  فه��و  ل��ه، 
�ل�شكر و�شغ��ط �لدم و�أور�م يف 
�لربو�شتات و�مل�شالك �لبولية.

ون��وه �لغر�بل��ي �أن��ه مل تتمكن 
م��ا  عائلت��ه م��ن زيارت��ه من��ذ 
وطال��ب  عام��ًا،   20 يق��ارب 

با�شتعادة جثمانه �لطاهر �إىل 
قط��اع غ��زة لي��و�رى �لرثى يف 

حي �ل�شجاعية.
بدوره قال رفي��ق درب �ل�شهيد 
م�شطف��ى  �ملح��رر  �لأ�ش��ري  يف 
�شهي��دً�   255 �إن  م�شلم��اين: 
�أرتق��و� د�خ��ل �لأ�ش��ر نتيج��ة 
�لإهمال �لطب��ي �ملتعمد، فهذه 
�شيا�شة �لحتالل ملحاولة قتل 

�لأ�شرى و�لأ�شري�ت.
وموؤك��دً� عل��ى �أن دم �ل�شه��د�ء 
و�لأ�ش��رى لي�ش��ت بالرخي�شة، 
و�أن �شهد�ءن��ا �شيبق��ون جنومًا 
حت��دق يف �شم��اء �لوط��ن و�أننا 
جاهزون لأن يك��ون �لرد قويًا 

وقا�شيًا على �لحتالل.

أعزل تحت آلة القتل
�ل�شيا�ش��ي  �ملكت��ب  �أك��د ع�ش��و 
حلركة حما���س وم�شوؤول ملف 
�أن  دودي��ن  مو�ش��ى  �لأ�ش��رى 
�مل�شوؤولية  يتحم��ل  �لحت��الل 
�لكاملة ع��ن ��شت�شه��اد �لأ�شري 
�مل�ش��ن �شع��دي �لغر�بل��ي )75 

عاما(.
عل��ى  تعقيب��ًا  دودي��ن  وق��ال 
�شج��ون  يف  �لأ�ش��ري  ��شت�شه��اد 
�لحت��الل:" ننع��ى �إىل �أبن��اء 
�شعبن��ا �شهي��دً� بط��اًل جدي��دً� 
م��ن �أبن��اء �حلرك��ة �لوطني��ة 
�ملنا�ش��ل  �ل�شهي��د  �لأ�ش��رية، 
غ��زة  م��ن  �لغر�بل��ي  �شع��دي 
 27 ق�شائ��ه  بع��د  �ل�شم��ود 

�لحت��الل  �شج��ون  يف  عام��ًا 
�ل�شهيوين".

�لحت��الل  دودي��ن  وحم��ل 
�مل�شوؤولي��ة �لكامل��ة و�ملبا�شرة 
ع��ن ��شت�شه��اد �لأ�ش��ري، �ل��ذي 
ُت��رك �أع��زًل حتت �آل��ة �لقتل 
و�لإهم��ال �لطبي دون مر�عاة 
لك��رب �شن��ه وحالت��ه �ل�شحية 
ه��ذه  �أن  معت��رب�  �ل�شعب��ة، 
ت�ش��اف  �لنك��ر�ء  �جلرمي��ة 
�لأ�ش��ود  �لإج��ر�م  ل�شج��ل 
و�لت��ي  �ل�شهي��وين،  للكي��ان 
ممنهج��ة  �شيا�ش��ة  ع��ن  تع��رب 
لق��ادة �لحتالل تنفذها بحق 
�لأ�ش��رى يف �ل�شج��ون دون �أي 
�أو  �ل��دويل  للقان��ون  مر�ع��اة 

حقوق �لإن�شان.

و�أ�ش��اف:" نوؤك��د عل��ى �أن مثل 
ه��ذه �جلرمي��ة لن تزيدن��ا �إل 
كاف��ة  حتري��ر  عل��ى  �إ�ش��ر�رً� 
�أ�شر�ن��ا يف �شج��ون �لحت��الل، 
و�أن مقاومتن��ا ل��ن ت��كل �أو متل 
ولن يه��د�أ لها ب��ال �إل بتحرير 
�أ�شر�نا �لأبطال وعودتهم �إىل 

ديارهم و�أهليهم".

دع��ا  ت�شريح��ه  وخ��الل 
�لقانوني��ة  �ملوؤ�ش�ش��ات  دودي��ن 
بدوره��ا  للقي��ام  و�حلقوقي��ة 
و�لدفاع ع��ن حق��وق �لإن�شان، 
�إجر�ء�ت �لحتالل  وحماربة 
�ل�شهيوين يف �ملحافل و�ملحاكم 

�لدولية.
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غزة-�لر�أي- �آلء �لنمر
حمظ��وظ ذل��ك �لبي��ت �ل��ذي يتقدمه 
حو���س �شغ��ري �أو حت��ى ميتل��ك �أمت��ارً� 
حمال��ة  ل  فه��و  جو�نب��ه،  يف  فارغ��ة 
خم�ش���س لإقامة خاروف �شغري برفقة 
ج��دي �آخر يوؤن�س كل منهم��ا �لآخر، �أو 
نوع��ًا �آخ��ر م��ن �ملو�ع��ز �لت��ي يختارها 
يعر���س  �ل��ذي  �ل�ش��وق  م��ن  �ل�شغ��ار 
�أنو�ع��ا و�أحجام��ا و�ألو�ن��ا م��ن �ملو��شي 
�مل�شتعدة لأيام �لنحر �ملباركة يف مو�شم 

�حلجيج.
�ملتال�شق��ة  �لبي��وت  تع��ج  �أن  وبع��د 
باأ�ش��و�ت �ملو�ع��ز �لت��ي ت�شي��ح بق��رب 
ذبحه��ا، يتمن��ى �لأطف��ال ل��و �أن �لعيد 
يبط��ئ �خلط��ى قلي��ال، لعله��م يحظون 
ب�شاعات �أكرث متع��ة مبر�فقة ماعزهم 
�ل�شغ��ري، ولعله��م يطعمون��ه وي�شبع��ون 
بطن��ه في�شبح �أكرب حجم��ا و�أثقل وزنا 

من بن مو�عز �جلري�ن.
ف��ال يكتمل "�أ�شح��ى" بيت م��ن �لبيوت 
�إل بحل��ول ماع��ز �شغ��ري ي��دوي �شوته 
�أرجاء �حل��ارة طيلة �لأيام �لتي ت�شبق 
ق��دوم �لعي��د، فيحل��و �ل�شم��ر و�ل�شه��ر 
برفقت��ه ��شتعد�دً� لب��دء �شعائر �لنحر 
بعد �شالة �لعي��د �لتي تنتهي مع �شروق 

�شم�شه.
هذه �لأجو�ء تعود ملا قبل خم�شة ع�شر 
عام��ا على �لأق��ل من تاري��خ �ليوم، فلم 
تعد لتلك �لأجو�ء �شدى ول مكان، ول 
ميكن �أن ت�شم��ع �أ�شو�ت �ملو�عز تخرتق 
�آذ�ن ج��در�ن �لبيوت، ومن �لغريب يوم 
�لعي��د �أن جت��د �أ�شحي��ة تتق��دم بي��ت 

بعينه وحتاذيه �أ�شحية جماورة! .
�أما �لوجه �لآخر لالأجو�ء �لتي يعي�شها 
�ملو�طن��ون يف قطاع غ��زة على �لأرجح، 
ف��اإن �لأطف��ال يحر�شون عل��ى �لإبقاء 
قريبون م��ن �أبو�ب بيوته��م �خلارجية 
بانتظ��ار ق��ارع للباب يحم��ل كي�س حلم 
ط��ازج، وق��د طب��ع عل��ى وجه��ه "ت��ربع 
ك��رمي م��ن فاعل خ��ري"، يحظ��ون بعده 
بحفلة �ش��و�ء متتالأ بطونه��م بر�ئحته 
ومن ث��م �لتهام��ه بخبز ط��ري �أو حتى 

دونه.

وجه آخر لألضحية
تق�ش��د  �لت��ي  �لقت�شادي��ة  �لأزم��ات 
�أو�ش��اع �ملو�طن��ون يف قط��اع غ��زة منذ 
�أربع��ة ع�ش��ر عام��ا ل تت�ش��ع ملث��ل هذه 
�لأجو�ء و�ش��ط �لأيام �لتي ت�شبق عيد 

 ،2020 �لع��ام  يف  �ملب��ارك  �لأ�شح��ى 
وج��ه  عل��ى  �لقت�شادي��ة  فالأزم��ات 
وتده��ور�  تعقي��دً�  ت��زد�د  �خل�شو���س 
يوما بعد يوم وتظهر جليًا يف �ملنا�شبات 
و�لأعي��اد �لتي جتم��ُع �لنا�س على قلب 

رجل و�حد.
بع�س �ملو�طنن يلج��اأ �إىل �لت�شارك مع 
بع�شهم �لبع�س ل�شر�ء �أ�شحية "عجل" 
ي�ش��ل فيه��ا �لكيلو �لو�حد م��ن 19 �إىل 
22 �شي��كاًل، ح�شب جودة �ملا�شية �لتي 
يت��م �شر�وؤها، وت�شل ح�ش��ة �لفرد �إىل 
نح��و 2000 �شيكل، فيما يلج��اأ �لبع�س 
�لآخ��ر �إىل �ل�شر�ء بالتق�شي��ط، �إل �أن 
ه��ذ� �لعام ق��د يك��ون معقدً� �أم��ام هذه 

�لفئة من �مل�شحن.
ووفًقا لتقدير�ت خمت�شن، فاإن غالبية 
ما �شيت��م ��شتهالك��ه �شيك��ون بالأ�شا�س 
م��ن جمعي��ات خريي��ة تتلق��ى تربعات 
م��ن �خل��ارج كل ع��ام م��ن �أج��ل ذل��ك، 
فيما حتتاج غ��زة بالأ�شا�س �شنويًا نحو 
52 �أل��ف ر�أ���س �أ�شحي��ة على �ختالف 

�أنو�عها.
فيم��ا ت�شهد �أ�ش��و�ق �لأ�شاحي يف قطاع 
غ��زة ه��ذ� �لعام �إقب��اًل �شعيف��ًا يف ظل 
�لت��ي  �لقت�شادي��ة،  �لأو�ش��اع  ت��ردي 

تر�فق��ت م��ع �رتفاٍع ب�شي��ٍط يف �لأ�شعار 
على كافة �أنو�ع �ملو��شي حمليًا، وكذلك 
عامليًا يف ظل �أزمة فريو�س كورونا �لذي 
�أث��ر ب�شكٍل كبرٍي على ه��ذه �لتجارة كما 

كافة �لقطاعات �لأُخرى.
و�أعرب �لعديد من �لتجار عن خماوفهم 
�ل�شديدة من تاأثري �نهيار وف�شل �ملو�شم 
�حل��ايل يف ظل ت��دين �لو�ش��ع �ملعي�شي 
يف غزة، �لذي يوؤث��ر ب�شكٍل مبا�شٍر على 
عملي��ة �لبيع و�ل�شر�ء �لتي ت�شهد �شبه 

كامل". "�شلل 
وكانت �لأنفاق �حلدودية �ملنت�شرة بن 
قط��اع غ��زة وم�شر متث��ل عام��اًل رئي�شًا 
�ملا�شي��ة  �لقليل��ة  �ل�شن��و�ت  يف  ومهم��ًا 
بالن�شب��ة لتجار �للح��وم �لذين جنحو� 
�إىل جان��ب �أ�شحاب �لأنف��اق يف �إدخال 
كاف��ة �أنو�ع �ملو��ش��ي و�لأبق��ار، خا�شًة 
خالل فرت�ت �قرت�ب مو�شم �لأ�شاحي، 

�إل �أنها متوقفة بن�شبة 100%.

حجر صحي
وبح�ش��ب وز�رة �لزر�عة يف قطاع غزة، 
فاإن��ه م��ن �ملتوقع �أن يت��م ��شتهالك 30 
�ألف ر�أ�س من �لأغنام، و12 من �لعجول 

خ��الل ه��ذ� �ملو�ش��م، و�أن ه��ذه �لن�شبة 
يتحك��م بها �شو�ء يف �لزيادة و�لنق�شان 
�لو�شع �لقت�شادي �لعام، و�أن �لكميات 
�ملتوفرة حت��ى �لآن 8 �آلف من �لكمية 

�ملخ�ش�شة لعيد �لأ�شحى.
وب��ن �ملتحدث �لإعالمي با�شم �لوز�رة، 
ب��د�أت  �ل��وز�رة  �أن  �لب�شي��وين  �أده��م 
��شتعد�د�تها منذ ف��رتة للتجهيز ملو�شم 
�لأ�شاح��ي، و�أن �لعمل ج��ار على توفري 
�لكميات �لالزمة لال�شتهالك يف �لقطاع 

دون �أي م�شاكل تذكر.
ونب��ه �إىل �أن �لعج��ول يت��م ��شتري�دها 
كلي��ًا م��ن �خل��ارج، �أم��ا �لأغن��ام فيت��م 
��شت��ري�د ج��زء منها وج��زء �آخر يربى 
يف د�خ��ل �لقط��اع، مذك��ر� �أن �لطبيعة 
�جلغر�في��ة يف �لقط��اع وع��دم وج��ود 
م�شاحات و��شعة لزمة لرتبية �ملو��شي 
للرعي جعل هن��اك �شعوبة يف تربيتها 

و�لكتفاء بالإنتاج �ملحلي.
و�أ�شار �إىل ت�شكيل جلنة فنية خمت�شة 
خالل �لأ�شب��وع �ملا�شي ب��اإد�رة �لوز�رة 
مهمته��ا �لقيام بجولت على كل �مل�شالخ 
و�ملذ�ب��ح يف �لقط��اع م��ن �أج��ل فح���س 
�ل�شتع��د�د�ت وتهيئ��ة �مل�شالخ يف حال 

وجود �أي �إ�شكاليات ومعاجلتها.

أضحى غزة بال أضاحي .. واللحوم "خيرية"
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غزة- �لر�أي:
ك�شف رئي�س جلنة متابع��ة �لعمل �حلكومي 
�لت��ي  بغ��زة، حمم��د عو���س، ع��ن �خلط��ة 
بالقط��اع  �حلكومي��ة  �ملوؤ�ش�ش��ات  �تبعته��ا 

ملو�جهة جائحة فريو�س كورونا.
وجاء ذل��ك يف �أول حلقة من حلقات برنامج 
�ملكت��ب  �نتج��ه  �ل��وز�ر�ت" �ل��ذي  "�أروق��ة 
ع��رب  ويب��ث  بغ��زة،  �حلكوم��ي  �لإعالم��ي 

ف�شائية �لأق�شى.
جلن��ة  �أن  �لربنام��ج،  خ��الل  عو���س  و�أك��د 
متابع��ة �لعم��ل �حلكوم��ي يف حال��ة �نعق��اد 
د�ئ��م ودوري ملتابعة �لتط��ور�ت و�تخاذ كل 
ما يلزم حلماي��ة �شعبنا، وتوفري كل مقومات 
�لبق��اء و�ل�شم��ود لبق��اء غ��زة خالي��ة م��ن 

فريو�س كورونا.
��شت�شعار �مل�شوؤولية

ل  تنته��ي  مل  �خلط��ر  مرحل��ة  "�إن  وق��ال 
زلن��ا يف ع��ن �لعا�شفة يف ظ��ل تز�يد وترية 
�نت�ش��ار فريو���س كورون��ا م��ن حولن��ا، �لأم��ر 
�لذي يتطلب ��شت�شعار �مل�شوؤولية من �جلميع 
�ملبا�ش��ر  و�ل�شتع��د�د  �لتام��ة  و�ليقظ��ة 

ملحا�شرة ومو�جهة �جلائحة".
و�أو�ش��ح عو�س �أن �لوقاي��ة �لأوىل و�جلد�ر 
�لأ�شا���س يف �لتعام��ل مع �جلائح��ة حلماية 
�ملو�ط��ن م��ن خط��ر �لكورون��ا، تتمث��ل يف �أن 

يلتزم بتعليم��ات وز�رة �ل�شحة �لحرت�زية 
و�لوقائية..

و�أ�ش��ار �إىل �أن جلنة متابعة �لعمل �حلكومي 
من��ع  ��شرت�تيجي��ة  �شم��ن  عمل��ت  بغ��زة 
دخ��ول فريو���س كورونا �إىل �لقط��اع، يف ظل 
�لو�ق��ع �ل�شح��ي �ملنه��ك م��ن �حل�ش��ار وقلة 
عاملي��ة  قطاع��ات  �أن  حي��ث  �لإمكاني��ات، 
متقدم��ة مل ت�شتطيع �ل�شم��ود �أمام عا�شفة 

�جلائحة.

خلية أزمة
و�أو�ش��ح عو���س �أن��ه مت ت�شكيل خلي��ة �أزمة 
و�لتنمي��ة  و�لد�خلي��ة  �ل�شح��ة  وز�رة  م��ن 
�ل��وز�ر�ت  �إىل  بالإ�شاف��ة  �لجتماعي��ة، 
و�لرتبي��ة  �لأ�شغ��ال  وز�رة  مث��ل  �لد�عم��ة 
و�لتعلي��م و�لأوق��اف وغريه��ا من �ل��وز�ر�ت 

�مل�شاندة.
وك�ش��ف عو�س عن �أن �حلكوم��ة بغزة لديها 
خط��ة مت�ش��ي فيه��ا بت��اأين وت��درج، حي��ث 
�شمح��ت متابع��ة �لعم��ل �حلكوم��ي بتفعي��ل 
�لقطاعات �حلياتي يف �أغلب �ملجالت، �شمن 
�ج��ر�ء�ت وقائي��ة، و�شكل��ت جلن��ة �شمته��ا 
مباح��ث "كورون��ا" للمتابع��ة �مليد�ني��ة، يف 
ر�ش��د �للت��ز�م بتطبيق �إج��ر�ء�ت �لوقاية 

يف كافة �لقطاعات.

و�أ�ش��ار �إىل �أن ف�شائل �لعم��ل �لوطني وعلى 
ر�أ�شه��ا حما���س �شاركت جلن��ة متابعة �لعمل 
�حلكومي يف �لت�شدي جلائحة كورونا، حيث 
جهزت حما�س قر�بة 1000 وحدة �شكنية 
ل�شت�شاف��ة �مل�شافري��ن �شم��ن �لإج��ر�ء�ت 

�لحرت�زية.

تطور نوعي
وب��ّن عو���س �أن �ملرحل��ة �لثاني��ة من خطة 
�شه��دت  �لفريو���س  ملو�جه��ة  �حلكوم��ة 
تط��وًر� نوعًي��ا يف طبيعة �خلدم��ات �ملقدمة 
و�لفن��ادق،  �ملد�ر���س  يف  للم�شت�شاف��ن 
وغ��رف �حلجر �ملجه��زة ب��كل �لحتياجات 

�لأ�شا�شية.
و�أ�ش��اف عو�س "ح�ش��ب �لربتوك��ول �لعاملي 
يخ��رج �ملو�طن بع��د 14 يوم ب��دون فح�س، 
قل��ة  ورغ��م  �حلكومي��ة  �ملتابع��ة  ولك��ن 
�لإمكاني��ات قررت فح���س كافة �مل�شت�شافن 
بالإ�شاف��ة �إىل �نته��اء م��دة �حلج��ر �لت��ي 
��ا م��ن  حتول��ت لحق��ا �إىل 21 يوًم��ا، حر�شً
�حلكومة ملنع حدوث �أي خلل يف �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زية".
و�أ�ش��ار �إىل �شع��ي �حلكومة بكاف��ة مكوناتها 
لتعزي��ز ثقاف��ة �لتباع��د و�لوقاي��ة، لتكون 
�جلائح��ة  مو�جه��ة  يف  �لأول  �جل��د�ر 

و�لت�شدي لها.
�إجر�ء�ت عاجلة

وتاب��ع عو���س "عمل��ت �ملتابع��ة �حلكومي��ة 
عل��ى تطوير بع�س �لأق�ش��ام يف �مل�شت�شفيات 
للتعام��ل مع �جلائحة رغ��م قلة �لإمكانيات، 
حي��ث �أن معظم �مل�شاع��د�ت �لتي و�شلت �إىل 
فل�شط��ن مل يدخ��ل غ��زة منه��ا �إل منح��ة 

و�حدة وهذ� ل يكفي".
وق��ال "قدم��ت متابع��ة �لعم��ل �حلكومي ما 
يزيد عن 7 مليون دولر يف �إطار �إجر�ء�تها 
�لوقائية من فريو�س كورونا، كما عملت على 
�عفاء �ل�شل��ع �لأ�شا�شية من �لر�شوم، حر�شا 
منها على توفري خمزون غذ�ئي ��شرت�تيجي 
للتعامل مع �جلائح��ة، بالإ�شافة �إىل �شرف 
و�ملز�رع��ن  لل�شائق��ن  نقدي��ة  م�شاع��د�ت 

و�لعمال".
وتابع "حر�شت متابعة �لعمل �حلكومي على 
تعزي��ز �لتفاع��ل مع كاف��ة �شر�ئ��ح �ملجتمع 
و�لق��وى �لوطني��ة و�لإ�شالمي��ة، م��ن خالل 
�للق��اء�ت و�لور�س �لتفاعلي��ة، على قاعدة 

�ل�شر�كة يف �لت�شدي خلطر كورونا".
وثمن عو�س جه��ود �ملوظفن �لذين يعملون 
عل��ى م��د�ر �ل�شاع��ة رغ��م قل��ة �لإمكانيات، 
ويقف��ون يف خ��ط �ملو�جه��ة �لأول حلماي��ة 

�شعبهم، بكل �أمانة و�قتد�ر.

كيف حاصرت المؤسسات الحكومية فيروس كورونا بغزة؟!
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غزة-�لر�أي-فل�شطن عبد �لكرمي
ما بن �خل��وف و�لقلق..تتناثر م�شاعر طلبة 
ب�شغ��ف  يرتقب��ون  بغ��زة،  �لعام��ة  �لثانوي��ة 
تتوي��ج �شن��و�ت طويل��ة م��ن �لدر��ش��ة و�جلد 
و�لجته��اد بفرح��ة كب��رية لطامل��ا �نتظروها 
بعده��ا  فيحقق��ون  عام��ا،   12 م��دى  عل��ى 

�أحالمهم و�آمالهم.
وبدق��ات قل��ب مت�شارع��ة وم�شارع��ة للوق��ت 
بال�شاع��ات و�لدقائق، يعي�شه��ا �أهايل �لطلبة 
يف �نتظ��ار نتائ��ج �لثانوي��ة �لعام��ة، كي��ف ل 
وفرح��ة �لنجاح ح�ش��اد لثمار �شن��و�ت م�شت 

من �أعمار �أبنائهم.
تق��دم  �ملن�ش��رم،  ماي��و  �شه��ر  منت�ش��ف  ويف 
كاف��ة  يف  وطالب��ة  طالب��ا   )80569( نح��و 
حمافظات �لوطن، لمتح��ان �لثانوية �لعامة 
)�لتوجيهي( للعام 2020 يف خمتلف �لفروع.

توتر وأمل
م�شاع��ر خمتلطة ب��ن �لتوتر و�لأم��ل تنتاب 
�لطالب��ة فل�شطن خال��د �ل�شريف من مدر�شة 
�لثانوي��ة  فنتائ��ج  بغ��زة،  �لثانوي��ة  �جللي��ل 

مبثابة تقرير م�شري ملا بعدها.
تق��ول �ل�شري��ف:" �شاعات كث��رية �أجد نف�شي 
متوترة وخائفة، ومن ث��م �أبد�أ بالبكاء، ومن 
ث��م �أهد�أ لأنن��ي على يقن ب��اأن �هلل لن ي�شيع 

تعبي وجدي و�جتهادي". 
ل�"�ل��ر�أي":" �إن �خل��وف  وتوؤك��د يف حدي��ث 

و�لقل��ق �ش��يء طبيع��ي، لأن كل �ن�ش��ان يج��ب 
�أن يقل��ق عل��ى م�شريه وم�شتقبل��ه بعد �شنو�ت 

طويلة من �لدر��شة".
وعل��ى �أحر من �جلمر، تعي���س و�لدة �لطالبة 
�لرتق��ب  م��ن  حا�شم��ة  �شاع��ات  �ل�شري��ف 
و�لنتظ��ار نتائج �لثانوي��ة �لعامة، فيما ت�شع 
�أمله��ا يف �أل ي�شي��ع �هلل تع��ب �بنته��ا و�شهرها 

ليال طويلة من �أجل �لدر��شة.

حصاد 12 عاما
لين��ا �شام��ي �أبو جودة م��ن �شكان رف��ح جنوب 
حاله��ا  يك��ن  مل  �لأخ��رى  ه��ي  غ��زة،  قط��اع 
باأف�ش��ل م��ن �شابقته��ا، فالقلق و�لتوت��ر �شيد� 
�ملوقف، خا�شة مع �قرت�ب �لإعالن عن نتائج 

�لثانوية �لعامة �ل�شبت �ملقبل.
وتقول �أب��و جودة يف حديث ل�"�ل��ر�أي": �إنها 
ترتقب نتائ��ج �لثانوية �لعامة وهي على علم 
ب��اأن �شتح�شد ثم��ار جده��ا و�جتهادها خالل 
�شاعات  �لت��ي طوته��ا يف  12 عام��ا، و�لأي��ام 
�لدر��شة"، موؤك��دة �أنها على يقن باأن �لنجاح 

�شيكون حليفها.
ثناي��ا  ب��ن  ظه��رت  كب��رية  بثق��ة  وت�شي��ف 
حديثه��ا:" من يدر�س ويجتهد ينجح ويح�شد 
�أعل��ى �لدرج��ات، وبالرغ��م م��ن ذل��ك �إل �أن 

�لقلق و�لتوتر يكونا �شيد� �ملوقف".

االستعداد النفسي

يعي�شه��ا  �لت��ي  �لنف�شي��ة  �ل�شغ��وط  وح��ول 
�لطلب��ة يف �نتظ��ار �لنتائ��ج، يق��ول �ملحا�ش��ر 
يف ق�ش��م �لإر�ش��اد �لنف�شي بجامع��ة �لأق�شى، 
ح�شن �لقطر�وي:" �إنه من �لطبيعي �أن يعاين 
طلب��ة �لثانوي��ة �لعامة من �شغ��وط متالزمة 
مفهوم��ة  نف�شي��ة  �شغ��وط  وه��ي  للنتائ��ج، 
ومتوقع��ة، ب��ل وميك��ن �عتبارها دلي��ل �شحة 

نف�شية."
وي�شي��ف �لقط��ر�وي يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي": 
�إن �ل�شخ�شي��ة �لإن�شاني��ة تتك��ون م��ن ع��دة 
�نفع��الت تك��ون مركزية ل��دو�ِع كماله��ا، �إل 
م��ن بع���س �ل�شطر�ب��ات �ملوؤثرة، وه��ي تلك 
�لت��ي تاأخ��ذ حدته��ا بتغيري من��ط �ل�شخ�شية 
�ل�شدي��د  �لتوت��ر  مث��ل  �ملر�شي��ة  للناحي��ة 

�ملر�شي، و�لكتئاب �حلاد".
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن ذل��ك �شاع��د يف وجوده 
من��ط �جلو �لنفع��ايل لالأ�شرة وم��دى تفهمها 
للحالة �لنف�شية للطالب من عدمه، وهي �أمور 
تلعب دور كبري يف ر�شم �حلالة �لنفعالية له، 
مما يكون له��ا بالغ �لأث��ر يف �لتعامل �لنف�شي 
بالتوت��ر،  �مل�شحون��ة  �لأج��و�ء  م��ع  للطال��ب 
وتنعك���س عل��ى من��ط �شخ�شيت��ه بال�ش��و�ء �أو 

�لال �شو�ء.
ويوؤك��د �لقط��ر�وي �أن��ه ميك��ن �لتغل��ب عليها 
من خالل �قتن��اع �لطالب بح��د �لقدرة، وهي 
�لمكاني��ات �ملتوقعة من �لطالب و�لتي تاأخذ 
يف ح�شبانه��ا �نعكا�ش��ات �لنتيج��ة �ملتوقع��ة، 

كذل��ك توقع��ات �لأ�شرة �لكب��رية، �لتي تفوق 
ح��د �لق��درة عن��د �لطال��ب، يج��ب �أن تك��ون 
للنف�شي��ة  �حلال��ة  ملر�ع��اة  �لدر�ي��ة  ب��ذ�ت 

للطالب نف�شه.
"وتلع��ب ثقاف��ة �لطال��ب �لنف�شي��ة، وكذلك 
ثقاف��ة �لأ�ش��رة، دور� كب��ري� يف زي��ادة �حلدة 

�لنف�شية من عدمها،
وينبغي على �لطال��ب �أن يكون لديه ��شتعد�د 
نف�شي توقعي لالأ�ش��و�أ لكي ميكنه �لتغلب على 
توت��ر�ت �حلال��ة �لنف�شي��ة �ملر�فق��ة لنتائ��ج 

�لثانوية �لعامة"، يقول �لقطر�وي.
�إميان��ه  يعن��ي  ل  ه��ذ�  قول��ه:"  وي�شتط��رد 
ب�شعف��ه، ب��ل بناء �شالب��ة نف�شي��ة متكنه من 
�لق��درة على مو�جه��ة �أي �شغوط قد تعك�شها 
نتائ��ج غ��ري متوقع��ة، ت�شب��ب �شدم��ة نف�شية 

للطالب" .
وكان وكي��ل وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م يف غزة 
زي��اد ثاب��ت، قد �أعل��ن �أن موعد �إع��الن نتائج 
�لثانوية �لعامة "�لتوجيه��ي" �شيكون �ل�شبت 

�ملقبل. 
و�أ�شاف ثاب��ت يف ت�شريح ل�"�لر�أي":" �إنه مت 
�لتو�ف��ق بن �شق��ي �لوز�رة بال�شف��ة �لغربية 
�إع��الن �لنتائ��ج �ل�شب��ت  وقط��اع غ��زة عل��ى 

�لقادم". 
و�أ�ش��ار �إىل �أن �لرتتيب��ات حت��ى �لآن مبني��ة 
على �إعالن �لنتائ��ج وفقًا لنف�س �لنظام �لذي 
ج��رى خ��الل �لع��ام �ملا�ش��ي ب�ش��كل م�شرتك، 

مرجح��ا �أن يكون وق��ت �لإعالن ع��ن �لنتائج 
�شباح��ًا، مو�شح��ًا �أن��ه مل يت��م �لتاأكي��د على 

وجود موؤمتر خا�س بها من عدمه.

استعدادات لتكريم األوائل
�لرتبي��ة  وز�رة  �أنه��ت  ذ�ت��ه،  �ل�شي��اق  ويف 
�لتجهي��ز�ت  بغ��زة  �لع��ايل  و�لتعلي��م 
و�ل�شتع��د�د�ت لتنفي��ذ �حتفاله��ا �لنوع��ي" 
�ملقب��ل  �لأح��د  ي��وم  بوحدتن��ا"،  م�شتقبلن��ا 
لتك��رمي �أو�ئ��ل �لثانوية �لعام��ة على م�شتوى 

حمافظات قطاع غزة للعام2020.
و�أو�شح معت�شم �ملين��اوي مدير عام �لعالقات 
�لدولي��ة و�لعامة بال��وز�رة، �أن �حلف��ل ياأتي 
�لطلب��ة  لت�شجي��ع  �ل��وز�رة  بر�م��ج  �شم��ن 
�ملتميزين، وتثمن دور �لأ�شرة و�أولياء �لأمور 
و�ملجتم��ع و�لطو�قم �لتعليمية وكل �لوز�ر�ت 
و�ملوؤ�ش�ش��ات و�لهيئ��ات �لت��ي �شان��دت �ل��وز�رة 
يف �جن��اح عر���س �لثانوية �لعامة له��ذ� �لعام 
به��ذه �ل�شورة �لز�هية رغم �شعوبات �حل�شار 

و�لحتالل وجائحة كورونا.
وق��ال �ملين��اوي:" �أطلقن��ا عل��ى �حلف��ل ��شم 
"م�شتقبلنا بوحدتنا" وهو ر�شالة باأن �لوحدة 
ركيزة �أ�شا�شية ل�شعبنا لتحقيق �أهد�فه �لعليا 
يف حتري��ر �لوطن و�لنه�ش��ة و�لرقي و�لتقدم 
�لعلم��ي لوطنن��ا، ومو�جهة جمي��ع خمططات 
�ل�ش��م و�شفق��ة �لق��رن و�ثب��ات �أن فل�شط��ن 

و�لقد�س لنا".

النتائج السبت المقبل

طالب التوجيهي..حرب أعصاب مفتوحة بانتظار فرحة النجاح



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s Thursday - 22 July 2020الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ / 22  يوليو  2020م

�ل�شرط��ة  با�ش��م  �لناط��ق  ق��ال 
�لفل�شطيني��ة بغ��زة �أمي��ن �لبطنيجي، 
�إن �جلهود لز�لت م�شتمرة للبحث عن 
مطلوب��ن للعد�ل��ة، �ملتهم��ن يف مقت��ل 

�لعقيد جرب �لقيق.
ت�شريح��ات  يف  �لبطنيج��ي  وب��ن 
و�لأجه��زة  �ل�شرط��ة  �أن  �شحفي��ة، 
م��د�ر  عل��ى  تعم��ل  ز�ل��ت  ل  �لأمني��ة 
�ملطلوب��ن  �إىل  للو�ش��ول  �ل�شاع��ة، 

وفر�س حالة �لأمن يف قطاع غزة.
و�أكد �أن هناك �نت�شار� مكثفا لالأجهزة 
�لأمني��ة، من خالل �حلو�جز �ملنت�شرة 
على مفارق �مل��دن و�لطرق، تهدف �إىل 
فر�س �لأمن و�لو�ش��ول �إىل �ملجرمن، 

ومنع تكر�ر هكذ� حو�دث.
ه��ذه �جلر�ئ��م  مث��ل  �أن  عل��ى  و�ش��دد 
�لفل�شطين��ي،  �ملجتم��ع  عل��ى  دخيل��ة 
مبينا �أن �إج��ر�ء�ت �لد�خلية م�شددة 
ه��ذه  يف  �شاع��د  م��ن  كل  مالحق��ة  يف 

�جلرمية.

الشرطة بغزة: 
البحث متواصل عن 

قتلة القيق

غزة- �لر�أي
�ملكت��ب   – �لإع��الم  وز�رة  ن�ش��رت 
عمله��ا  تقري��ر  �حلكوم��ي،  �لإعالم��ي 
خ��الل �لن�شف �لأول م��ن �لعام �حلايل 
عم��ل  ��شتعر����س  مت  حي��ث  2020م، 
وخدماته��ا  �ل��وز�رة  د�خ��ل  �لدو�ئ��ر 
�ملقدم��ة لل�شحفي��ن وو�شائ��ل �لإعالم 
وللموؤ�ش�ش��ات يف كاف��ة �ملج��الت �لت��ي 
تقوم بها �لوز�رة خ�شو�شا خالل �لوقت 

�حلايل ومكافحة جائحة كورونا.
�لرت�خي���س  د�ئ��رة  عم��ل  جم��ال  ويف 
د�ئ��رة  منح��ت  �لإعالمي��ة  و�ملتابع��ة 
�لإعالمي��ة  و�ملتابع��ة  �لرت�خي���س 
ترخي���س وجتديد ترخي���س موؤ�ش�شات 
�شبابي��ة  ف��رق  و�عتم��اد  �إعالمي��ة 
�إعالمية بع��دد 23 ترخي�س ، كما ومت 
خماطب��ة �جله��ات �ملعني��ة ل�شتكم��ال 
�لرت�خي�س لع��دد 18 موؤ�ش�شة، و�لعمل 
عل��ى منح ت�شهي��ل مهمة عم��ل و�إفاد�ت 
لعدد 9 من و�شائل �لإعالم و�ل�شحفين، 
و�لقي��ام بزي��ار�ت تفتي�شي��ة ومتابعات 
لع��دد 18 موؤ�ش�ش��ة �إعالمي��ة، ومتابعة 

�شكاوى �ل�شحفين عدد 2 �شكوى.
�إىل ذل��ك، �أعلن��ت �ل��وز�رة ع��ن �إطالق 
جائ��زة وز�رة �لإعالم �ل�شنوية لتقييم 

�لأد�ء �حلكومي 2020م.
م��ن   �لعدي��د  �ل��وز�رة  ونظم��ت  كم��ا 
لل�شحفي��ن  �لنخبوي��ة  �للق��اء�ت  
�ل�شيا�شي��ن  و�ملحلل��ن  و�لكت��اب 
وروؤ�ش��اء  و�حلقوقي��ن  و�لوجه��اء 
ع��دد  �ملحلي��ة  و�ملوؤ�ش�ش��ات  �لهيئ��ات 

6 موؤمتر�ت  لق��اء، وتنظي��م ع��دد   13
�شحفي��ة د�خ��ل �لو�زرة، فيم��ا �أ�شدرت 
�ل��وز�رة بيانات وت�شريح��ات عدد 61، 
وعملت عل��ى �إنتاج �أف��الم ق�شرية حول 
جه��ود �ل��وز�ر�ت يف مو�جه��ة فايرو�س 
كورون��ا ع��دد 20 فيل��م ، و�لعم��ل عل��ى 
ن�ش��ر تقاري��ر �حلريات �لعام��ة عدد8 ، 
وتقاري��ر ر�ش��د نب�س �ل�شو�شي��ال ميديا 
�لأخب��ار  ر�ش��د  وتقاري��ر  ع��دد13، 

�حلكومية عدد26.
زي��ار�ت و��شتقب��ال  كم��ا وبلغ��ت ع��دد 
�لوف��ود 39 زي��ارة ،و�خل��روج بالإيجاز 
ع��دد  بكورون��ا  �خلا���س  �ل�شحف��ي 
21،و��شت�شاف��ات ع��رب و�شائل �لإعالم 
عدد 63��شت�شاف��ة، و�مل�شاركة يف كافة 
�جتماع��ات جلنة �لط��و�رئ �لإعالمية 
بدورن��ا  و�لقي��ام  بكورون��ا  �خلا�ش��ة 
وف��ق �ملطل��وب وعدده��ا 9 �جتماع��ات 
متو��شلة ، كم��ا ونظمت �لوز�رة �لعديد 
م��ن �ل��دور�ت تدريبية عن بع��د بو�قع 
109  متدرب  5 دور�ت تدريبية لعدد 
 77 لع��دد  تدري��ب  �أي��ام   3 وتنظي��م   ،

متدرب
وعمل��ت �ل��وز�رة عل��ى ت�شمي��م ون�ش��ر 
يافط��ات كربى عل��ى م�شتوى حمافظات 
�ملو�طن��ن  وتوجي��ه  للتوعي��ة  غ��زة 
خ��الل  م��ن  بالإر�ش��اد�ت  لاللت��ز�م 
ن�شرعدد58 يافطة، و�إنتاج بروموهات 
توعية �إذ�عية وتوزيعها على �لإذ�عات 
عدد23، كما ومت �إنتاج �لربنامج �ملرئي 
ر�أي �لنا���س للتوعية وجه��ود �لوز�ر�ت 

�إنت��اج  ع��دد12 حلق��ة، و�لعم��ل عل��ى 
بروموه��ات توعي��ة و�إر�ش��اد وت�شاميم 

وبرن�ت عدد 22.
ت�شامني��ة  وقف��ات  �ل��وز�رة  ونظم��ت 
و�أن�شط��ة جمتمعي��ة ع��دد 2 ، و�لعم��ل 
على تنظيم عدد 3 جو�لت لل�شحفين 
�حلكومي��ة  �ل��وز�ر�ت  م��ن  ع��دد  عل��ى 
�ملقدم��ة  �خلدم��ات  عل��ى  لطالعه��م 

للمو�طنن.
وعل��ى �شعي��د �حلا�ش��وب وتكنولوجي��ا 
�ملوق��ع  زي��ار�ت  بلغ��ت  �ملعلوم��ات، 
ع��دد  �لإع��الم  ل��وز�رة  �لإلك��رتوين 
2045 زيارة  368151زي��ارة مبع��دل 

يومية.
�أما عل��ى �شعيد �جن��از�ت �إذ�عة �لر�أي 
�لفل�شطيني��ة خ��الل �ل�شه��ر �ملن�ش��رم،  
فت��م �إعد�د خط��ط بر�جمي��ة عدد 4، 
و�إعد�د بر�مج �إذ�عية عدد108 �شاعة 
�إذ�عي��ة، فيم��ا بلغ��ت ع��دد �لن�ش��ر�ت 
�لإخباري��ة 75 ن�ش��رة �إخباري��ة، فيما 
 ، �إذ�ع��ي  تقري��ر   333 ع��دد  ب��ث  مت 
و��شت�شافة و��شتقبال �شيوف ومقابالت 

عدد842.
كم��ا وقام��ت �لإذ�ع��ة ببث ع��دد 478 
 ، وحكومي��ة  عادي��ة  �إخباري��ة  ن�ش��رة 
وتنظي��م موج��ات ب��ث موح��دة بو�ق��ع 
11 موجة بث موحد، وتقدمي حلقات 
در�مي��ة �جتماعي��ة وحكومي��ة بو�ق��ع 
3 حلق��ات، وتنظي��م ع��دد 90 جول��ة 
�إذ�عي��ة خا�شة بتاأث��ري فريو�س كورونا 
، وب��ث موج��ة �إذ�عي��ة و�ح��دة بتاأثري 

جائح��ة فريو���س كورونا عل��ى �لأ�شرى 
�لفل�شطينين د�خل �ل�شجون.

ونظم��ت �لإذ�ع��ة حلق��ات �إذ�عي��ة يف 
�لتح�ش��ن  م�ش��روع  خا�ش��ة  مو��شي��ع 
�ملجتمع��ي ، وق�شية �ل�ش��م �لإ�شر�ئيلي 
لأجز�ء من �ل�شف��ة �لغربية، وتو�شيح 
موق��ف بلدي��ة غ��زة م��ن فر���س ر�شوم 
�شنوي��ة عل��ى �لأك�ش��اك �ملنت�ش��رة على 
رئي���س  با�شت�شاف��ة  �ملدين��ة  �شاط��ئ 

�لبلدية.
�أم��ا على �شعيد �شحيف��ة �لر�أي فقد مت 
ن�شر ع��دد 300 تقرير ومادة �إعالمية 
،كم��ا وقامت وكال��ة �ل��ر�أي بن�شر مو�د 
4614 م��ادة  و�أخب��ار حكومي��ة ع��دد 
�إخبارية حكومي��ة، ون�شر �شور وبرن�ت 
ون�ش��ر   ،1600 ع��دد  و�إنفوجر�في��ك 
ع��دد102،  وفيديوه��ات  برومو�ش��ن 

ون�شر�ت �إخبارية حكومية عدد59.
وبلغت ع��دد �لتغطي��ات �لإعالمية 77 
تغطية �إخبارية، ون�شر �ألبومات �ل�شور 
بو�ق��ع 79 �ألب��وم ، وعم��ل �أيقونة على 
�ملوقع ت�شم مادة �إعالمية يف ملف حول 
كورون��ا يف قطاع غزة عدد 1303 مادة 

�إعالمية،
ون�ش��رت وكالة �لر�أي �حلكومية باللغة 
�إعالمي��ة،  م��و�د  بن�ش��ر  �لإجنليزي��ة 
فيديوه��ات ون�ش��ر�ت ع��دد710 م��ادة 
�إعالمي��ة ، فيم��ا بلغ��ت زي��ار�ت �ملوق��ع 
مبع��دل  �لإلكرتوين2366274زي��ارة 
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ويف ملف �لتعاون �لدويل قامت �لوز�رة  

بيان��ات  قاع��دة  بتكوي��ن  �لب��دء  يف 
لوز�ر�ت �لإع��الم و�لنقابات �ل�شحفية 
و�لإ�شالمي��ة  �لعربي��ة  �ل��دول  يف 
�إع��د�د ن���س ر�شال��ة خا�ش��ة بالتع��اون 
�ل��دويل �مل�ش��رتك �إع��د�د ن���س ر�شال��ة 
خا���س للتهنئ��ة باليوم �لوطن��ي للدول 
�لعربي��ة، و�لعم��ل عل��ى جم��ع تو�ري��خ 
�ليوم �لوطني �أو يوم �ل�شتقالل للدول 
�لعربي��ة، و�إر�شال ر�شالة تهنئة لوكالة 
�لأنا�ش��ول مبنا�شب��ة م��رور 100 ع��ام 

على تاأ�شي�شها.
م��ن  �لعدي��د  �ل��و�زرة  و�أر�شل��ت  كم��ا 
�لر�شائل �شمل��ت تهنئة لوزيرة �لإعالم 
ور�شال��ة  مهامه��ا،  با�شت��الم  �للبناني��ة 
�شك��ر لنقاب��ة �ل�شحفي��ن �ل�شود�ني��ن 
عل��ى موقفه��ا م��ن �لتطبي��ع م��ع �لكيان 
ل��وز�رة  تهنئ��ة  و�إر�ش��ال  �ل�شهي��وين، 
�لعي��د  مبنا�شب��ة  �لكويتي��ة  �لإع��الم 

�لوطني لدولة �لكويت .
وقام��ت �ل��وز�رة باإر�ش��ال ر�شال��ة  ع��رب 
 ، �ملغرب��ي  �لإع��الم  لوزي��ر  �لو�ت�ش��اب 
ور�شالة للتو��شل مع �ملوؤ�ش�شة �لقطرية 
 ، �لإلك��رتوين  �لربي��د  ع��رب  لالإع��الم 
و�إر�ش��ال ر�شال��ة تو��ش��ل ع��رب �لربي��د 
�لإلك��رتوين مع �شحفي تركي للت�شبيك 
ر�شائ��ل  و�إر�ش��ال  �ل��دويل،  و�لتع��اون 
م��د ج�ش��ور �لتع��اون �مل�شرتك ع��دد 6، 
)لبن��ان،  �لعربي��ة  �لإع��الم  ل��وز�ر�ت 
عم��ان(  �شلطن��ة  �ملغ��رب،  �لكوي��ت، 
ونقاب��ة �ل�شحفي��ن �للبنانين، ونقابة 

�ل�شحفين �لتون�شين.
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