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غزة-�لر�أي
�لعي��ادة �خلارجي��ة  �إط��ار حر���ص  يف 
يف م�شت�ش��فى �ل�ش��فاء بغ��زة يف تقدمي 
للمو�طن��ن و�الآالف  خدم��ات ممي��زة 
عل��ى  د�أب��ت  �ملر�شي��ة،  �حل��االت  م��ن 
�ملر�ش��ى،  تفوي��ج  نظ��ام  ��شتح��د�ث 
ت�شهي��ا عل��ى �ملو�ط��ن لتلق��ى خدمته 

ب�شهولة ووقت وجهد �أقل.
وت�شتقب��ل �لعي��ادة �خلارجي��ة ب�ش��كل 
يوم��ي �أكرث م��ن 1000-800 مر�جع، 
وهو ما يعني تكد�ص �ملر�شى و�ملر�جعن 
وغي��اب �لنظ��ام، �الأم��ر �ل��ذي �قت�شى 
�تخاذ قر�ر بتفويج �ملر�شى و�إعطائهم 
مو�عي��د معين��ة، وهو م��ا ��شتدعى من 

�الأطب��اء �بت��د�ء �ل��دو�م م��ن �ل�شاعة 
�ل�شابع��ة و�لن�ش��ف لتقلي��ل �الزدحام 
د�خ��ل �لعي��ادة �خلارجي��ة، فاملكان ال 
يت�ش��ع لاأع��د�د �ملهول��ة و�ملتدفقة من 
�ملر�ش��ى، ومل يتم �إح��د�ث �أي تغيري �أو 
تطوير عليه منذ زم��ن بعيد. ومع هذ� 
�لتحول �جلدي��د يف ��شتقبال �حلاالت 

�ملر�شية، ب��ات �نتظار �ملري�ص الإجر�ء 
�ش��ورة مقطعي��ة �أو مر�جع��ة �لطبيب 
ال يتع��دى ع�ش��رة دقائق، بع��د �أن كان 
�نتظ��ار  قائم��ة  يف  �ملري���ص  ي�شط��ف 
مطول��ة و�لت��ي كان��ت ت�ش��ل �ىل ع��دة 

�أ�شهر حتى يحن دوره.
�رتي��اح ور�ش��ا �ملري���ص مثق��ال عاب��د، 

تعر�شت قدم��ه �ليمنى للك�شر وجعلته 
رهين��ة عكازي��ه، م��ا ��شتدع��ى �جر�ء 
�ش��ورة �أ�شعة فوري��ة، لكنه تفاجاأ هذه 
�ملرة ب�شرعة �إمتام �الإجر�ء�ت بعد �أن 

كان ينتظر ل�شاعات.
�أق��ل  عاب��د:" يف  يق��ول   
رب��ع  �أو  دقاي��ق   10 10م��ن 

1000-800 مراجع يوميًا

“ العيادة الخارجية بالشفاء”.. لكل ذي حق حقه
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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 

بعزمي��ة و�إ�شر�ر منقط��ع �لنظري، 
خا�ش��ت �لطالبة �أ�ش��ر�ر �ملبحوح، 
�لتح��دي  باأ�ش��ر�ر  �مل�شكون��ة 
و�ل�شم��ود و�لتم��رد عل��ى �لقب��ول 
بالو�قع، معركت��ن �شر�شتن يف �آن 
و�ح��د، وخرج��ت منهم��ا حمقق��ة 

�نت�شارً� ي�شجل مباء �لذهب!
�أوىل معاركها بد�أت وهي يف �ل�شف 
ف��رة  خ��ال  �الأ�شا�ش��ي،  �لعا�ش��ر 
�لنهائي��ة،  �المتحان��ات  تق��دمي 
حي��ث �كت�شف��ت �إ�شابته��ا مبر���ص 
�ل�شرط��ان يف �شاقه��ا، لتب��د�أ معه��ا 
رحل��ة طويلة من �لع��اج و�لتنقل 
و�لد�خ��ل  غ��زة  م�ش��ايف  ب��ن 
�لفل�شطين��ي �ملحت��ل، لينته��ي به��ا 

�ملطاف ببر جزء من �شاقها...
تل��ك �لنهاي��ة �لت��ي و�شل��ت �إليه��ا 
�أ�شه��ر طويل��ة من  "�أ�ش��ر�ر" بع��د 
�لعاج، بقدر م��ا كانت موؤملة بحق، 

�لذي��ن  ولذويه��ا  له��ا  بالن�شب��ة 
بذل��و� جه��د� كب��ري� يف �لتخفيف 
�إاّل  �لنف�شي��ة عليه��ا،  �آثاره��ا  م��ن 
�أنه��ا �شكل��ت بالن�شب��ة له��ا عنو�نا 
مر�ح��ل  م��ن  جدي��دة  ومرحل��ة 

�لتحدي و�الإ�شر�ر...
وعن تلك �ملرحل��ة تقول "�أ�شر�ر" 
�إنه��ا كان��ت �الأ�شع��ب بالن�شبة لها، 
حيث خط��ورة �ملر�ص �لذي ي�شكل 
تهدي��دً� حقيقي��ًا عل��ى حياته��ا"، 
مو�شح��ة �أن �أوىل �ل�شدمات كانت 
بالن�شب��ة له��ا حلظ��ة تلقيه��ا نب��اأ 
�إ�شابته��ا مبر���ص �ل�شرط��ان �لذي 
�كت�شفته �شدفة بع��د �أمل مفاجئ 
�أ�ش��اب �شاقها، خا�ش��ة و�أنها كانت 
على مقاع��د �المتحانات �لنهائية 
لل�شف �لعا�ش��ر �الأ�شا�شي مبدر�شة 
�لثانوي��ة  غز�ل��ة  �أب��و  �شادي��ة 
�لربي��ة  مبديري��ة  للبن��ات، 

و�لتعليم يف �شمال غزة.
وتتاب��ع "بع��د �لتاأكد م��ن �إ�شابتي 
ب��ن  �أتنق��ل  ب��د�أت  بال�شرط��ان، 
يف  �الأندوني�ش��ي  م�شت�شفي��ات 
يف  ه�شوم��ري"  و"ت��ل  جبالي��ا، 
�لع��ام  من��ذ  �ملحتل��ة  �الأر��ش��ي 
�لقد���ص  يف  و�ملقا�ش��د   ،1948
�ملحتل��ة، حيث مكث��ت هناك عدة 

�أ�شهر.
ويف �أعق��اب ب��ر جزء م��ن �شاقها، 
"�أ�ش��ر�ر" بظ��روف نف�شي��ة  م��ّرت 
�هلل  وبف�ش��ل  �أنه��ا  �إال  ع�شيب��ة، 
ومعلماته��ا،  و�لديه��ا،  ث��ّم  �أواًل، 
تل��ك  عل��ى  �لتغل��ب  ��شتطاع��ت 
�لظروف، وحّولت تلك �ملحنة �إىل 
منحة، من خال �الجتهاد �أكرث يف 

�لدر��شة الإثبات ذ�تها ونف�شها.
وبالفع��ل، و��شلت "�أ�ش��ر�ر" رحلة 
و�جت��ازت  و�لنج��اح،  �لتح��دي 

ع�ش��ر،  �حل��ادي  �ل�ش��ف  بنج��اح 
ع�ش��ر  �لث��اين  لل�ش��ف  و�نتقل��ت 
�ش��ّكل  �ل��ذي  �الأدب��ي"  "�لف��رع 
ال  �أخ��رى  معرك��ة  له��ا  بالن�شب��ة 
تق��ل �شر�وة عن معرك��ة مو�جهة 

�ل�شرطان �لذي �نت�شرت عليه.
وخ��ال در��شته��ا يف "�لتوجيهي"، 
�أ�ش��ر�ر  "�أ�ش��ر�ر"  فّج��رت  بذل��ت 
بالنه��ار،  �للي��ل  وو��شل��ت  قوته��ا، 
ومتابع��ة  �لكت��ب  ب��ن  متنقل��ة 
�لرب�مج �لتعليمية �لتي كانت تبث 
�ملحلي��ة خا�ش��ة  �الإذ�ع��ات  ع��رب 
�لتابع��ة  �لتعلي��م،  �ش��وت  �إذ�ع��ة 
ل��وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م، لتنهل 
منه��ا مزي��د� م��ن �لعل��م و�ملعرف��ة 
�لت��ي تت�شل��ح به��ا خلو���ص معركة 

�المتحانات...
�لع��ام  �أن  �إىل  "�أ�ش��ر�ر"  ولفت��ت 
ثقي��ا  كان  �الأخ��ري،  �لدر��ش��ي 

بالن�شب��ة عليه��ا، خا�ش��ة يف ظ��ل 
وتد�عياته��ا  "كورون��ا"  جائح��ة 
�لتي �ألق��ت بظاله��ا على خمتلف 
مناح��ي �حلي��اة، ال �شيم��ا قط��اع 
�لتعلي��م، و�النقط��اع ع��ن �لذهاب 

�إىل �ملد�ر�ص.
خا�شته��ا  �لت��ي  �لكف��اح  رحل��ة 
تكلل��ت  مر�شه��ا  من��ذ  "�أ�ش��ر�ر" 
�أخريً� بنجاح م�شتحق يف �لثانوية 
 ،)67.6%( مبع��دل  �لعام��ة 
يف  �مل��وؤزر  �نت�شاره��ا  معلن��ة 
و�لثانوي��ة  �ل�شرط��ان  معركت��ي 
منوذج��ا  بذل��ك  لتق��دم  �لعام��ة، 
و�الإ�ش��ر�ر،  �لعزمي��ة  يف  يحت��ذى 
ولتنتقل بذل��ك لدر��شة تخ�ش�ص 
�إح��دى  �ملعلوم��ات يف  تكنولوجي��ا 
جامع��ات غ��زة، لتحق��ق طموحها 
�ل��ذي ت�شعى �إلي��ه و�ل��ذي ر�فقها 

طيلة �شنو�ت در��شتها.

الطالبة أسرار المبحوح..
 اجتازت معركة السرطان والتوجيهي بجدارة
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غزة- �لر�أي
�الأ�ش��رى  ينق���ص  يك��ن  مل 
�لفل�شطينين �شيًئا من �ملعاناة؛ حتى 
ينق��ل لهم �شابط حتقي��ق �إ�شر�ئيلي 

فريو�ص "كورونا" �مل�شتجد.
 قب��ل �أي��ام قليلة م�ش��ت �إرتفع عدد 
�الأ�ش��رى �مل�شاب��ن بفايرو���ص كورنا 
�إىل خم�شة ، مث��رية بذلك حالة من 
�لغ�شب يف �شف��وف �الأ�شرى، ما ز�لت 

م�شتمرة حتى �الآن.
وز�رة �الأ�شرى قالت �إن �إد�رة �شجون 
�أبلغ��ت  �الإ�شر�ئيل��ي،  �الحت��ال 
�الأ�ش��رى، باإ�شاب��ة �الأ�شريي��ن نعي��م 
�أب��و تركي )38 عام��ًا(، من �خلليل، 
وحمم��ود �لغلي��ظ )17 عام��ا( م��ن 
خميم �جللزون يف ر�م �هلل، بفريو�ص 

"كورونا".
به��اء  بغ��زة  �الأ�ش��رى  وز�رة  وكي��ل 

�ملده��ون جدد مطالبت��ه للموؤ�ش�شات 
�لدولي��ة، خا�شة �ل�شلي��ب �الأحمر، 
خا�ش��ة،  طبي��ة  جلن��ة  بت�شكي��ل 
و�إر�شاله��ا لل�شج��ون، ملتابع��ة �حلالة 
و�إج��ر�ء�ت  لاأ�ش��رى،  �ل�شحي��ة 

�لوقاية من كورونا". 
م��ر�ر�  "طالبن��ا  �ملده��ون  وتاب��ع 
�للجن��ة،  ه��ذه  باإر�ش��ال  وتك��ر�ر� 
�الإف��ر�ج  �ش��رورة  �إىل  ندع��و  كم��ا 
�ملر�ش��ى، و�الأطف��ال،  ع��ن �الأ�ش��رى 
�لذين يعتربون م��ن �لفئات �لتي من 
�ملحتم��ل �أن تنتق��ل �إليه��م �لع��دوى 

بن�شبة �أكرب من غريهم". 
�إمكاني��ة  م��ن  �ملده��ون  وح��ّذر 
�ل�شجون  د�خ��ل  �لفريو�ص  "�نت�ش��ار 
 3 �إ�شاب��ة  بع��د  �الإ�شر�ئيلي��ة، 
معتقل��ن، يف ظ��ل حال��ة �ال�شتهت��ار 
و�لامب��االة من قب��ل �إد�رة م�شلحة 

�ل�شجون". 
حال��ة  ظ��ل  "يف  قائ��ا  و��شتكم��ل 
�الإهم��ال، �ملعطيات لدين��ا تفيد باأن 
هن��اك �لعديد م��ن �ل�شجانن �لذين 
وه��م   )...( بالفريو���ص  �أُ�شيب��و� 
يتعاملون ب�شكل يومي مع �الأ�شرى". 
�الأ�ش��رى �لفل�شطيني��ون ع��ربو� عن 
قلقهم وتخوفه��م �ل�شديد من تف�شي 
عل��ى  �ل�شج��ون  د�خ��ل   19 كوفي��د 
�إث��ر �نت�ش��اره �ملت�ش��ارع ب��ن �شفوف 
�جلن��ود و�ملو�طن��ن �الإ�شر�ئيلي��ن، 
و�إ�شابة بع���ص �ل�شجانن و�ملحققن 
�الإ�شر�ئيلي��ن ب��ه، وطالب��و� �أحر�ر 
�لع��امل باأال يركوه��م  ميوتون على 
�أ�شّرته��م بينما تنت�ش��ر �لعدوى دون 

�أن يعاجلها �أحد.
�لعاج��ل  بالتدخ��ل  وطالب��و�  كم��ا 
تتح��ول  ال  ك��ي  حياته��م،  الإنق��اذ 

جماعي��ة،  مقاب��ر  �إىل  �ل�شج��ون 
و�أعربو� عن ��شتهجانهم من طريقة 
��شتهت��ار �شلط��ة �شج��ون �الحت��ال 
بالتعامل معهم يف ظل هذه �لظروف، 
وذلك من خ��ال ر�شائ��ل ومنا�شد�ت 
عديدة �أطلقوها من د�خل �ل�شجون، 
ووجهوه��ا �إىل �ملوؤ�ش�شات �حلقوقية 
�لفل�شطيني��ة و�إىل �ملجتم��ع �لدويل 
الإنق��اذ حياتهم يف ظ��ل رف�ص �شلطة 
�ل�شج��ون �تخ��اذ �لتد�ب��ري وفح���ص 
�الإج��ر�ء�ت  م��ن  �الأ�ش��رى وغريه��ا 

و�جبة �الإتباع.
�إن �لظ��روف �لت��ي يعي�شه��ا �الأ�شرى 
�حل��االت  يف  �لفل�شطيني��ون 
�العتيادي��ة �شعب��ة للغاي��ة، ترقى 
معظمه��ا �إىل جر�ئم بنظ��ر �لقانون 
�ل��دويل �الإن�ش��اين، يعان��ون فيها من 
�شيا�ش��ات �الإهم��ال �لطب��ي �ملتعمد، 

يف  و�لع��زل  و�لتنكي��ل،  و�لتعذي��ب 
و�ملعامل��ة  �النفر�دي��ة،  �لزنازي��ن 
�لا�إن�شاني��ة و�حلاطة من �لكر�مة، 
وفر���ص  بال�ش��رب  و�العت��د�ء 
�لعقوب��ات، و�حلرم��ان �ل�شدي��د م��ن 

�حلرية و�لتو��شل �الإن�شاين.

�إىل  �ل�شج��ون  �فتق��ار  ظ��ل  ويف 
�لنظافة �لعامة و�لتهوية و�الرتفاع 
و�لنق���ص  �لرطوب��ة،  يف  �ل�شدي��د 
�لعام��ة  �لتنظي��ف  م��و�د  يف  �حل��اد 
و�ملبي��د�ت �حل�شرية فكي��ف �شتوؤول 
ح��ال �ل�شجون �إذ� ما �أ�شيب �الأ�شرى 

بالفايرو�ص؟
�الإ�شر�ئيل��ي  �الحت��ال  ويعتق��ل 
يف  فل�شطين��ي  معتق��ل   4700 نح��و 
�شجونه��ا، بينه��م نح��و 700 مري�ص 

و41 �شيدة.
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غزة- �لر�أي
م��ع بد�ية مو�ش��م �لعنب يف غ��زة، يتوجه 
�أر��شيه��م  �إىل  �لفل�شطيني��ون  �ملز�رع��ون 
�لل��ون  ذ�ت  �لعناقي��د  "�لك��روم" لقط��ف 
�الأ�شف��ر، وو�شعه��ا يف �شنادي��ق كرتوني��ة 
وبا�شتيكي��ة، م��ن �أجل بيعه��ا يف �الأ�شو�ق 

�ملحلية.
وت�شتهر منطقة �ل�شيخ عجلن يف �ملنطقة 
�لعن��ب  بزر�ع��ة  غ��زة  لقط��اع  �لغربي��ة 
و�لت��ن؛ وت�ش��كل ع�شًبا �أ�شا�شًي��ا القت�شاد 

�أهايل تلك �ملنطقة.
د�خل حقله �لزر�عي �لذي تقدر م�شاحته 
بخم�ش��ة دومن��ات يق��ف �مل��ز�رع حمم��ود 
�شملخ م�شكًا مبق���ص حديدي �شغري، يجتز 
ب��ه عناقيد من �لعنب �شف��ر�ء �للون �لتي 
كرتوني��ة،  �شنادي��ق  يف  وي�شعه��ا  تعل��وه، 

ب�ش��كل من�شق لبيعها يف �أ�شو�ق قطاع غزة. 
و��شفًا �إياها بالذهب �الأ�شفر،

7400 طن

وكي��ل وز�رة �لزر�ع��ة د.�إبر�هيم �لقدرة  
ق��ال �إن  م�شاح��ة �الأر��ش��ي �ملزروع��ة ب��� 
�لع��ام و�شل��ت  له��ذ�  "�لعن��ب )�لب��ذري ( 
م��ا يق��ارب 5600 دومن��ا زر�عي��ا" باإنتاج 
�أكرث م��ن 7400 طن، فيم��ا بلغت م�شاحة 
�الأر��ش��ي �ملزروع��ة بالعن��ب "�لابذري" 

حو�يل 700 دومن �أنتجت 900 طن.
و�أعل��ن �لقدرة خال �إفت��اح وز�رته �شباح 
�لعنب"�لب��ذري"  ملو�ش��م  �لثاث��اء  �لي��وم 
للع��ام 2020، �لتو�ش��ع يف زر�عت��ه خ��ال 

�لفرة �ملقبلة.

و�أك��د �لق��درة �أن �لوز�رة "حقق��ت �كتفاًء 
ذ�تي��ًا من �لعن��ب له��ذ� �لع��ام"، الفتا �إىل 
�أنها "منعت ��شتري�ده من �خلارج، و�شجعت 
�ملز�رعن على زيادة م�شاحة �الأر��شي من 

حم�شول �لعنب".
ومقارن��ة باإنت��اج �الأع��و�م �ل�شابق��ة، بن 
�لق��درة �أن مو�ش��م �لعن��ب �شهد ه��ذ� �لعام 
�نتاجًا وفريً� يف �الإنتاج، كما �أن �الأ�شعار يف 

متناول �جلميع.
كم��ا حت��دث �لق��درة ع��ن دور وز�رت��ه يف 
تق��دمي �الإر�ش��اد�ت �لازم��ة للمز�رع��ن 
�لع��ام،  له��ذ�  �نت��اج  �أعل��ى  �إىل  للو�ش��ول 
وت�شجي��ع �ملز�رعن يف زيادة �شنف �لعنب 
�لاب��ذري يف �لقط��اع. م��ن جانب��ه، ثم��ن 
�لنائ��ب �ل�ش��ر�يف دور �مل��ز�رع �لفل�شطيني 
من خال �لت�شب��ت يف �أر�شه، و�مل�شي قدما 

وجر�ئ��م  معوق��ات  كل  رغ��م  زر�عته��ا  يف 
�الحتال .

وب��ن �أن��ن �لعنب �لا ب��ذري يب��د�أ قطفه 
مبك��ًر� بع��د منت�ش��ف �أيار )ماي��و(، وتبلغ 
حزي��ر�ن  منت�ش��ف  حت��ى  �إنتاج��ه  ذروة 
)يونيو(، ثم يبد�أ مو�شم �لعنب �لبذري يف 

متوز )يوليو( و�آب )�أغ�شط�ص(". 
وي�شيف �لقدرة "منعت �لوز�رة مبكًر� منذ 
بد�ية مار�ص �إدخال و��شتري�د �لعنب وكل 
م��ا يناف�ص �ملنت��ج �ملحلي، الإعط��اء فر�شة 
للمنت��ج �ملحل��ي، ويبق��ى �ملن��ع �شارًيا حتى 
�آخ��ر حب��ة عنب يف قطاع غ��زة، بعد ذلك 
ميك��ن �ل�شم��اح باالإدخال و�ال�شت��ري�د، �إن 

ح�شل نق�ص". 
وك�شف �أن �لوز�رة �أدخلت �أنظمة مكافحة 
وم�شاي��د حيوي��ة، و�أ�شناًف��ا جدي��دة م��ن 

�لعنب �لا بذري، وتطويًر� لنظم �لربية 
مب��ز�رع �لعنب، بالزر�عة على �شكل حرف 
)T( �أو عل��ى �ملعر�ش��ات، و�إدخ��ال �أ�ش��ول 
�أن  �إىل  �لعن��ب، الفًت��ا  مقاوم��ة وتطعي��م 
هن��اك م�شات��ل متخ�ش�ش��ة باإنت��اج �لعنب 
وكيفي��ة �لتاأقلم م��ع ظروف �لبيئ��ة، و�أن 
زر�ع��ة  قط��اع  لتطوي��ر  ت�شع��ى  �ل��وز�رة 
ذ�ت  �ملوؤ�ش�ش��ات  م��ع  بالتع��اون  "�لعن��ب" 

�لعاقة. 
وبن بالق��ول �ن �مل�شايد �حليوية هي نوع 
من �أنو�ع مكافح��ة �حل�شر�ت، وهو حملول 
ي�شتخدم بديًا للمبيد�ت ويعمل بفعالية 
ويوف��ر �لتكلف��ة على �ملز�رع��ن ويخت�شر 
�لوقت و�جلهد، وهذ� �ملحلول يحتوي على 
م��ادة فريمون ج��ذب للح�شرة متث��ل طعًما 

ا يقتل �حل�شر�ت.  و�شمًّ

عنقود العنب بغزة .. شهٌد وفير
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�لر�أي _ �آالء �لنمر
و�ش��ط حت�ش��ري�ت للبدء بع��ام در��ش��ي جديد يف 
�لثل��ث �الأخ��ري م��ن ع��ام2020، يب��دو و��شح��ًا 
�لدر��ش��ي  للع��ام  �لعائدي��ن  �لطلب��ة  ج��دً� عل��ى 
�جلدي��د �خلمول وفتور �لهمة يف ممار�شة �أجو�ء 
�الحتف��اء بعامه��م، خ�شو�ش��ًا بع��د م��ا �أجل�شتهم 
�أزم��ة جائحة كورون��ا يف �لبيوت، م��ا فتح �ملجال 
و��شع��ًا �أمامه��م يف �النفتاح على ق�ش��اء رغباتهم 
يف �لن��وم و�للع��ب و�اللت�شاق بالهو�ت��ف �لذكية 

ذلك". متنع  "فاملد�ر�ص 
ف�شًا در��شي��ًا كامًا �ت�شل باالإجازة �ل�شنوية يف 
ختام �لعام �لدر��ش��ي ))2019/2020، �نقطع 
خال��ه �لطلب��ة ع��ن مقاع��د �لدر��ش��ة ومو�كبة 
�ملناه��ج �لتعليمي��ة �ملق��ررة عليه��م كم��ا كل عام 
لتاأهيله��م لانتقال ملر�حل در��شية خمتلفة، كما 
منحتهم �الإجازة "طويلة �الأمد" فر�شة �لهروب 
م��ن تق��دمي �المتحان��ات �لنهائي��ة وم��ن قي��ود 

�لتز�م �لكتب �ملدر�شية.

أكاديمي صحي

ذهبي��ة  فر�ش��ة  تعت��رب  حتدي��دً�  �لف��رة  ه��ذه 
الأولي��اء �الأم��ور ال ب��د م��ن �قتنا�شه��ا وتهيئ��ة 
�ش��و�ء كان بدعمه��م  �لدر��ش��ي،  للع��ام  �أبنائه��م 
مبو�د حتفيزي��ة جديدة لها عاق��ة بالتحاقهم 
باملد�ر���ص �أو بدعمه��م معنوي��ا وتغذي��ة عقولهم 

وز�رة  يف  �لرب��وي  �الإر�ش��اد  مدي��ر  وتهيئته��ا. 
�لربية و�لتعليم خال��د �أبو ف�شة قال ل�"�لر�أي" 
�جلدي��د  بالع��امل  للب��دء  ت�شتع��د  وز�رت��ه  �أن 
ع��ل ثاث��ة �أ�شع��دة، وه��ي �جلان��ب �الكادمي��ي 
و�الإر�ش��ادي و�ل�شح��ي، مرفق��ة بخط��ط �شهرية 
و�شنوي��ة م��ن �شاأنها ��شتع��ادة ما ف��ات �لطلبة من 
ليومياته��م  در��شي��ة وتعزي��ز ق�شائه��م  ف�ش��ول 

د�خل �ملدر�شة و�شط بيئة �شحية �آمنة.
�ليوم �الأول من بدء �الأزمة كان للربية  "من��ذ 
و�لتعلي��م خطط��ًا �شامل��ة لاإبق��اء عل��ى �مل�شرية 
�لتعليمي��ة رغم��ًا ع��ن �لظ��روف، وكان له��ا باع��ًا 
ال�شتقب��ال  �لتعليمي��ة  �ملق��ار  تهيئ��ة  يف  كب��ري� 
�لطلب��ة وتدريب �ملعلم��ن يف �ملد�ر�ص �حلكومية 
و�خلا�ش��ة على كيفية �لتعامل م��ع �لطلبة"، كما 

�أو�شح �أبو ف�شة.
وذكر �أبو ف�شة �أن �ل�شهر �الأول و�لذي ميثل �شهر 
�أغ�شط���ص �شي�شه��د �شه��رً� ��شتدر�كي��ا "متهيديًا" 
للط��اب ما عد� طاب �ل�ش��ف �الأول، وهو عبارة 
ع��ن م��ادة �شيعو�ص من خالها �لط��اب ما فاتهم 
من ف�شول مهمة ُتبنى عليها �ملعلومات يف �لف�شول 

�لدر��شية �لاحقة.
وم��ن باب �ملو�كبة مع �لو�ق��ع �لذي فر�ص نف�شه، 
ح�ش��اب  توف��ري  عل��ى  قائم��ة  �لتجهي��ز�ت  ف��اإن 
ل��كل طال��ب مدر�شي  "عل��ى جوج��ل"،   Gmail
مينح��ه فر�ش��ة للتو��ش��ل ومن�ش��ة تعليمي��ة عن 
بع��د، متكنه م��ن ممار�شة و�جبات��ه وتكاليفه يف 

�لبي��ت بعد �نتهائه م��ن دو�م �ملدر�شة بح�شب �أبو 
ف�ش��ة. و�عترب �أبو ف�ش��ة �أن من�شات �النرنت ما 
هي �إال بديل تعليمي �إىل جانب �ملو�د �لتعليمية، 
وه��و مبثاب��ة من�ش��ة �حتياطي��ة يف حالة حدث 

طارئ كما يف �زمة جائحة كورونا.
ولتهيئ��ة �لط��اب يف كل �ملر�ح��ل �لدر��شية فاإن 
�لتعليم جتهز خطة تفري��غ لل�شلوكيات �ل�شلبية 
و��شتبد�له��ا، وحت�ش��ن �حلال��ة �لعقلية للطاب، 
كل ه��ذ� يجري عل��ى �أيدي خمت�ش��ن ومر�شدين 
ع��ن  للتفري��غ  خ�شي�ش��ا  مدربي��ن  �جتماعي��ن 

�لطلبة.

تهيئة عقلية

�لطلبة و�الأطفال خ�شو�ش��ا �ملقبلن على �حلياة 
ونف�شي��ة  عقلي��ة  لتهيئ��ة  بحاج��ة  �ملدر�شي��ة 
لالتح��اق مبقاعد �لدر��شة، ما �شي�شاعدهم على 
جعله عامًا مثمرً� مكلًا بالنجاح و�لتفوق بح�شب 

�الإعامية �لربوية هناء �جلارو�شة.
تع��د �لتهيئة �لنف�شية و�لعقلية الأبنائنا �لطلبة 
ال�شتقب��ال �لع��ام �لدر��شي �جلدي��د وتقبل فكرة 
�لع��ودة ملقاعد �لدر��ش��ة �شرورية جدً� خ�شو�شًا 
بع��د �نقطاع د�م 5 �شهور تقريب��ًا، وهي م�شوؤولية 
ت�شاركية ومتكاملة بن �الأ�شرة و�ملدر�شة، والبد 
�أن يك��ون هن��اك تع��اون بينهما لتج��اوز �ملرحلة 
�الأوىل و�أق�شد �ل�شهر �ال�شتدر�كي، فهذه �لفرة 

�لتمهيدي��ة مهم��ة و�شت�شاعد �لطلب��ة على تلقي 
و��شتيعاب حمتوى �ملنه��اج �جلديد، وذلك ح�شب 
م��ا قالت��ه �الإعامي��ة هن��اء يف �إذ�ع��ة �لربي��ة 

و�لتعليم.
وتن�ش��ح هناء �جلارو�شة �أولياء �الأمور باحلديث 
م��ع �أبنائهم ب�ش��كل �إيجابي ع��ن �ملدر�شة ودورها 
يف �شناع��ة �الإن�شان وت�شكي��ل �شخ�شيته وتكوين 
باأ�شل��وب  �حل��و�ر  يك��ون  �أن  عل��ى  عاقات��ه، 
يتنا�ش��ب م��ع �ملرحل��ة �لعمري��ة للطلب��ة متهيدً� 
لنقلهم نقل��ة نوعية بعد �شه��ور طويلة من �للعب 
و�لله��و و�حلري��ة �إىل نوع م��ن �لروتن قائم على 

�الن�شباط و�اللتز�م.
�لتعليمي��ة  �لعملي��ة  �إن  �جلارو�ش��ة  وقال��ت 
تر�كمي��ة و�ملناه��ج تكاملي��ة وُيبن��ى عليه��ا، م��ع 
مر�عاة �لف��روق �لفردية بن �الأبناء يف �الأ�شرة 
�لو�ح��دة وم�شتوي��ات �لتفك��ري و�لتح�شي��ل، لذ� 
عل��ى �الأمه��ات متابع��ة كل م��ا يتلق��اه �أبنائهم يف 
�ملدر�شة �أواًل باأول و�لتو��شل �مل�شتمر مع �ملعلمن 

خ�شو�شًا يف �ل�شهر �الأول �ال�شتدر�كي.
طاقاته��ا  �شخ��رت  و�لتعلي��م  �لربي��ة  وز�رة 
�لتعليمي��ة �ملختلف��ة، فق��ط ال�شتيع��اب �لطلب��ة 
ال�شتكم��ال  منا�شب��ة  در��شي��ة  �أج��و�ء  ومتهي��د 
�لف�شول �ملنقو�ش��ة باملعلومات �الأ�شا�شية، وكانت 
يف �نعق��اد د�ئ��م م��ع �ملجتم��ع �ملحل��ي و�لنقاب��ة 
�خلط��ط  �ش��ورة  يف  لو�شعه��م  �الأم��ور  و�أولي��اء 

�ال�شر�تيجية �ملو�شوعة للطلبة.

بين استعداد التعليم وتخطيطها

بعد انقطاع دراسي دام ألكثر من 5 أشهر.. كيف سيبدأ العام؟
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للقري��ة �أ�شم��ان �الول ع��رب �حلج��ري�ت و�لث��اين قرية 
بئ��ر �ملك�ش��ور .تعترب قبيلة �حلجري�ت م��ن �أكرب �لقبائل 
�لبدوي��ة يف �جلليلن �الأعلى و�الأ�شفل وهي تركز �ليوم 
يف ثاث��ة جممع��ات رئي�شي��ة : بئ��ر �ملك�ش��ور ، �لظه��رة 
و�شمي��دة . يع��ود �حلج��ري�ت يف ن�شبه��م �إىل حج��ر ب��ن 

�شليمان بن �شفيان من �لقحطانية .

تق��ع قري��ة ب��ري �ملك�ش��ور عل��ى ي�ش��ار �ل�ش��ارع �لو��ش��ل 
ب��ن �شفاعم��رو و�لنا�شرهف��ي �لقري��ه �لي��وم 8 مو�ق��ع 
لاأر��ش��ي: �أر�ص �لكرز، حالرة �لكرم، حارة �لبري، حارة 
�لعن، �ملكمان، حي �لعو�بدة، مغارة �أمونة، �خلربه قرب 

�لبري.
ع��ام 1958 بني��ت �أول مدر�ش��ه يف �لقري��ة ، يف �لقري��ة 
�لي��وم 3 مد�ر�ص �بتد�ئي��ة ومدر�شه �عد�دي��ه ومدر�شه 
ثانويه.بن��ي يف �لقري��ة ث��اث م�شاج��د، وكذل��ك ث��اث 

مقابر.
كان ع��دد �ل�شكان يف �لقرية �شنة 1995 حو�يل 4975 
ن�شم��ة، ومن �ملتوق��ع �أن يكون عدد �ل�ش��كان �شنة 2005 
ح��و�يل 7100 ن�شم��ة، و��شب��ح ع��دد �ل�ش��كان �لي��وم ما 
�لت�شمي��ة  وح��ول   . تقريًب��ا  ن�شم��ه   8000 �ل  يع��ادل 
ت��دور �لعديد م��ن �لق�ش�ص �لظريفة، �لت��ي قد يكون لها 
�أ�شا���ص تاريخي: يق��ال �إن من�شور هو �ل��ذي حفر �لبئر، 

وعندما �أو�شك على �الأنتهاء عرثت رجله و�شقط �حلجر 
�لذي كان و�قفًا عليه على قدمه فك�شرت.

ه��ذه �لبئ��ر كانت منه��ًا وردت عليه مو��ش��ي �ملنطقة من 
�شف��ا عم��رو وعبل��ن وعرب �حلج��ري�ت، ويف �شن��ة كانت 
مطره��ا �شدي��دً� ، �نفج��رت �لع��ن بقوة وهدم��ت �جلهة 

�ل�شرقية من جد�رها، فلقبوها �لبري �ملك�شور.
 ه��ذ� �ال�شم ين�ش��ب للبئر �ملوج��ودة يف �ملدخل �جلنوبي 
للقري��ة حيث تعرف هذ� �ال�شم و�شبب �ال�شم يرجع �إىل 
�أن حيط��ان �لبئ��ر �لد�خلية كانت مك�ش��ورة فكاأن �لنا�ص 
يقول��ون �شنذه��ب �إىل �لبئر �ملك�شورة لتوري��د �ملو��شي �أو 

جلب �ملاء حتى عرفت �لقرية بهذ� �ال�شم.
�شكن��ت ع�ش��رية �حلج��ري�ت يف �لبد�ي��ة يف �لظهرة قرب 
كوك��ب �أب��و لهيج��اء حي��ث م��ا ز�ل��ت حت��ى �لي��وم بع�ص 
�لعائات ت�شكن هنالك . يف عام 1943 �أي قبل 64 �شنة 
��ش��رت بع���ص �لعائ��ات 1875 دومنًا يف �ر���ص �ملك�شور 
و�ملكمان م��ن �أبناء �شالح حممد فندي م��ن عائلة �ل�شبل 

يف عكا . 
وم��ع �ش��ر�ء �الأر���ص تب��د�أ عملي��ة �ال�شتق��ر�ر و�ل�شك��ن 
�لثابت ولكن �لتاري��خ �لفعلي لتاأ�شي�ص قرية بئر �ملك�شور 
ف��و �شن��ة 1953 �أي قب��ل 56 �شن��ة حي��ث �نتق��ل معظم 
�لنا���ص م��ع خمتارهم وب��د�أت عملي��ة تخطي��ط �لقرية 

تخطيطًا ع�شريًا وبناء �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ش�شات .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية بئر المكسور الناصرة

غزة-�لر�أي
يط��لُّ علين��ا عي��د �الأ�شح��ى �ملب��ارك 
و�ش��ط �أجو�ء فرحة و�شع��ادة كبرية، 
تر�ش��م عل��ى حمي��ا جمي��ع �لغزي��ن، 
ففي��ه �شلة �الأرحام وذب��ح �الأ�شاحي 
وبهج��ة �الأطف��ال �لذي��ن ينتظ��رون 
عل��ى  للح�ش��ول  �ش��وق  ب��كل  �لعي��د 

و�ملرح. للهو  "�لعدية" و�لذهاب 
وال ز�ل �لع��امل يو�ج��ه موجة ثانية 
م��ن فايرو���ص كورن��ا؛ غ��ري �أن قط��اع 
بف�ش��ل  ث��م  �أوال  �هلل  بف�ش��ل  غ��زة 
�لت��ي  �الحر�زي��ة  �الإج��ر�ء�ت 
�تخذته��ا �حلكومة منعت م��ن تف�شى 

�لفايرو�ص.
�أه��م  �أح��د  �الأ�شح��ى  عي��د  وُيع��د 
منا�شبت��ن ل��دى �مل�شلم��ن من��ذ �ش��رع 
�هلل �الإ�شام يف �الأر�ص، ويحتفل فيه 
�مل�شلمون عا�ش��ر يوم من �أيام �شهر ذي 
�حلجة، ويب��د�أ �مل�شلم��ون طو�ل هذه 
�الأيام يف بقاع �الأر�ص قاطبًة برديد 
�لتكب��ري�ت )�هلل �أك��رب �هلل �أكرب �هلل 
– �هلل �أك��رب  �أك��رب.. ال �إل��ه �إال �هلل 
�هلل �أك��رب .. وهلل �حلم��د (، لر�ش��ل 
�لطماأنينة �إىل قلوبهم، وتختلج ذكًر� 

هلل.
وقب��ل �إ�ش��ر�ق �شم�ص عي��د �الأ�شحى، 
ت�شدح مكرب�ت �ملاآذن بالتكبري من كل 
حدب و�ش��وب، ويرتدي �لنا�ص �أجمل 
�لثياب ذ�هب��ن �إىل �مل�شاجد مرددين 

تكبري�ت �لعيد.
ومن �أبرز مظاه��ر �لعيد لدى �لغزين 
�الأرح��ام  و�شل��ة  �الأ�شاح��ي  ذب��ح 
وزيارة �الأق��ارب �لتي ُتدخل �لفرحة 
و�ل�ش��رور على قلوبه��م، حيث تتو�رى 
�خل�شوم��ات وتنته��ي �خلاف��ات ب��ن 

�ملو�طنن.
�أن  حت�ش��ب  لاأطف��ال  روؤيت��ك  ول��دى 
�لعي��د ج��اء له��م، م��ن خ��ال م�شه��د 
مرحهم وهم يتغنون بركوب �ملر�جيح 
�ملنت�ش��رة بك��رثة طيل��ة �أي��ام �لعي��د، 

باحث��ن ع��ن �لبهج��ة لتم��اأ فر�غ��ًا 
يو�ج��ه �الأهايل خال �أي��ام �الأعياد، 
�شعيًا لو�شيلة تبعث �لفرحة يف نفو�ص 

�أبنائهم وتكون قريبة من منازلهم.
و�أه��م ما ينتظره �الأطفال بالعيد، هو 
“�لعيدية” �لتي يتلقفونها من جيوب 
�آبائهم و�أقاربه��م، لي�شرو� بو��شطتها 
�الألع��اب و�حلل��وى، ويركب��ون �خليل، 
�خلي��ول  �أ�شح��اب  ينت�ش��ر  حي��ث 
�ل�شعبي��ة،  �الأماك��ن  يف  و�حلناط��ري 
�أي��ام �لعي��د لتاأجريه��ا ونق��ل  خ��ال 

�الأطف��ال  ليتخذه��ا  فيه��ا،  �ل�شغ��ار 
و�شيلة ترفيه لهم.

وبالنظ��ر للعبادة �لكربى �لتي يوؤديها 
�لنا���ص خ��ال عي��د �الأ�شح��ى وه��ي 
تق��دمي �الأ�شحي��ة، جن��د �أن �لعدي��د 
وخا�ش��ة  غ��زة،  قط��اع  �ش��كان  م��ن 
التب��اع  يتجه��ون  �لدخ��ل  حم��دودي 
نظ��ام �الأ�شحية يف )عج��ل �أو بقرة( 
"�حل�ش���ص" م��ن خ��ال ��ش��ر�ك  ب��� 
�أ�شحي��ة،  ل�ش��ر�ء  �أ�شخا���ص  ع��دة 
بحيث يح�ش��ل كل �شخ���ص منهم على 

"ح�شة"، مقابل مبلغ مايل يدفع من 
قبل كل م�شرك.

ويحر���ص �لعدي��د من �أرب��اب �الأ�شرى 
على ذبح �الأ�شاح��ي يف عيد �الأ�شحى 
�الأ�ش��رة،  �أف��ر�د  و�أم��ام  �ملن��زل  يف 
خ�شو�شًا �الأطفال، �لذين يعربون عن 
حبهم مل�شاهدة ه��ذ� �ملنظر يف �لبيت، 
فا يكاد يخلو �شارع �أو زقاق �إال وجتد 
�لدم��اء �أو �أكو�مًا م��ن �لدهون وجلود 
�الأ�شاحي يف �أول �أيام عيد �الأ�شحى.

ويحاول �ملو�طن��ون ومنهم �أبو حممد 
عي�ش��ى من ح��ي �لزيت��ون كم��ا يقول 
لوكالة "�لر�أي": "�أن��ا د�ئمًا �أ�شحي، 
�أي��ام م��ن  و�أ�ش��ري �الأ�شحي��ة قب��ل 
جميء �لعيد، �أنزل على �شوق �حلال 
و�أف��رح  الأذبح��ه،  خروف��ًا  و�أ�ش��ري 
بتوزي��ع  ونق��وم  و�الأ�ش��رة،  �الأوالد 
ج��زء من��ه عل��ى �جل��ري�ن و�الأقارب 

و�لفقر�ء".
و�أ�ش��اف: "�أحيانًا نق��وم ب�شر�ء عجل 
ون�ش��رك يف �الأ�شحي��ة م��ع �جل��ري�ن 
�لعج��ل  �أن  �ش��ك  وال  و�الأ�شح��اب، 
�أك��رث برك��ة"، الفت��ًا �إىل �أن �لو�ش��ع 
�القت�ش��ادي �ل�شع��ب يف غ��زة وقل��ة 
�لعم��ل بفعل �حل�ش��ار و�إغاق �ملعابر، 
�أن  �الأ�ش��ر  �أرب��اب  م��ن  كث��ريً�  ح��رم 
ي�شحو� ه��ذ� �لعام، �آمل��ن �أن تتح�شن 
�الأو�شاع وي�شتطيعو� �إدخال �لفرحة 

على �أبنائهم �الأطفال.

عيد األضحى بغزة فرحة تهزم فايروس كورنا
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غزة- �لر�أي:
�شجل��ت وز�رة �الإع��ام- �ملكت��ب �الإعام��ي 
�العت��د�ء�ت  م��ن  �شل�شل��ة  �حلكوم��ي، 
و�النته��اكات بح��ق �حلري��ات �الإعامية يف 
�الأر��شي �لفل�شطيني��ة، يف حماولة لكتم �أي 
�ش��وت ينق��ل حقيق��ة معان��اة �لفل�شطينين 

ب�شبب �الحتال و�شيا�شته �لعنجهية.
ور�شدت -وحدة �لر�شد و�ملتابعة- يف �ملكتب 
�الإعام��ي �حلكومي-غزة، خ��ال تقريرها 
ل�شه��ر مت��وز/ يوني��و 2020 �ملن�ش��رم، �أكرث 
يف  متث��ل  �إ�شر�ئيلي��ًا،  �نته��اكًا   )32) م��ن 
�العت��د�ء�ت، و�العتق��االت و�القتحام��ات 
و�الهان��ات وم�ش��ادرة معد�ت ومن��ع تغطية 
وتهديد وم�شايقات د�خل �شجون �الحتال، 
م��ن قبل �الحتال �الإ�شر�ئيل��ي يف �الأر��شي 
�لفل�شطيني��ة، يقابله ) 18 ( �نتهاكًا د�خليًا 

فل�شطينيًا.

انتهاكات إسرائيلية

�الحت��ال  �أن  �ل�شه��ري  �لتقري��ر  وب��ن 
�الإ�شر�ئيل��ي �عتق��ل و��شتدع��ى و�حتجز يف 
�شهر متوز �ملن�شرم الأكرث من ) 6( �شحفين، 
فيم��ا مت متدي��د وجتدي��د �عتق��ال و�إ�شد�ر 

حكم لعدد)4( �شحفين �آخرين.
ويف جان��ب �العت��د�ء�ت و�ال�شاب��ات �شج��ل 
�لتقري��ر �إ�شاب��ة �أك��رث م��ن )3( �شحافي��ن 
يف �ل�شف��ة �ملحتلة خ��ال تغطيتهم عمليات 
�الحتال �الجر�مي��ة ، و�عتد�ء �الحتال 
بال��ركل و�ل�ش��رب و�ط��اق قناب��ل  عليه��م 
تغطيته��م  �أثن��اء  �ل�شام��ة  و�لغ��از  �ل�ش��وت 
�لفعاليات و�مل�ش��ري�ت �ل�شلمية و�أد�ء عملهم 

�ملهني.
كم��ا ر�ش��د �لتقري��ر )4( ح��االت �قتح��ام 
وتفتي�شه��م  �ل�شحفي��ن  ملن��ازل  ومد�هم��ة 
و�لعب��ث مبحتوي��ات �ملن��زل قب��ل �عتقاله��م 
�إ�شاف��ة �ىل مد�همة مركزي��ن ثقافين، وما 
�أعقبه من م�شادرة و�لتي �شجلت)3( حاالت 
م�ش��ادرة لكافة مع��د�ت و�أجه��زة حو��شيب، 
ت�شوي��ر  وكام��ري�ت  ووثائ��ق،  وملف��ات 
يبو���ص  ملرك��ز  نقال��ة  وهو�ت��ف  ومر�قب��ة، 
�لثقايف، و�ملعه��د �لوطني وم�شادرة ممتلكات 

�شخ�شية من منزل مدير مركز يبو�ص.
�أما عن حاالت �ملنع م��ن �لتغطية �ل�شحفية 
جلر�ئم �الحتال �لتي يرتكبها يف �الأر��شي 
�لفل�شطيني��ة �شجل )3( حاالت منع تغطية 
جر�ئ��م �الحتال، يف حن مت فر�ص غر�مة 

وكفالة مالية بحق)1( من �ل�شحفين.
كما مت ت�شجيل)2( حالة تهديد وحتري�ص 
ر�ش��د)3(  �إىل  �إ�شاف��ة  �ل�شحفي��ن،  بح��ق 
ح��االت م�شايق��ات د�خل �شج��ون �الحتال 
ع��د� عن �الإهمال �لطب��ي و�ملعاملة �لقا�شية 
و�ملهين��ة بح��ق �الأ�ش��رى �ل�شحفي��ن خ��ال 
يت�شب��ب  م��ا  معه��م  �لقا�شي��ة  �لتحقيق��ات 
جماه��د  كال�شحف��ي  باأمر����ص  الإ�شابته��م 

�ل�شعدي.
�لفل�شطين��ي،  �ملحت��وى  حمارب��ة  �إط��ار  ويف 
�شج��ل تقري��ر وح��دة �لر�ش��د و�ملتابع��ة يف 
ح��االت   )3( �حلكوم��ي  �الإعام��ي  �ملكت��ب 
مت خاله��ا ح��ذف �ل�شفح��ات و�حل�شاب��ات 
�ل�شخ�شي��ة و�حلظ��ر �ملوؤق��ت وع��دم �لن�ش��ر 
وح��ذف �ملن�شور�ت لل�شحفي��ن و�الإعامين 

و�لن�شطاء، حتت ذر�ئع و�هية.

انتهاكات فلسطينية
�الأمني��ة  �الأجه��زة  �نته��اكات  وب�ش��اأن 
�لر�ش��د  وح��دة  �شجل��ت  �لفل�شطيني��ة، 
و�ملتابع��ة )18( �نته��اكًا متثل��ت يف)9( م��ن 
�النته��اكات يف �ل�شف��ة �ملحتل��ة، وذل��ك م��ن 
خال �عتقال �أجهزة �من �ل�شلطة عدد)1( 
بح��ق �ل�شحف��ي ط��ارق �أب��و زي��د و منعه من 
�لعم��ل)1(، وفر���ص غر�مة مالي��ة من قبل 
بح��ق  ع��دد)1(  طولك��رم  �شل��ح  حمكم��ة 
�ل�شحف��ي �شامي �ل�شاعي قبل �أن تفرج عنه، 
ع��د� عن ت�شجيل )1( حالة ح��ق �شيارة من 
قب��ل جمهول��ن، وتهديد ع��دد)3(، فيما مت 
قط��ع ر�تب ر�شام��ة �لكاركاتري �مي��ة جحا ، 
وتن�شل نقابة �ل�شحفين يف �ل�شفة �ملحتلة 
�ل�شاع��ي  �شام��ي  �ل�شحف��ي  ع��ن  �لدف��اع  يف 
لت�شجل)2( حالة �نتهاك بحق �ل�شحفين.

تفاصيل االنتهاكات 
اإلسرائيلية الصادرة من دارة 

الرصد والمتابعة في وزارة 
االعالم خالل شهر تموز/ 

يوليو 2020

�الحت��ال  �شلط��ات  حول��ت   :2-7-2020
جماه��د  �ل�شحف��ي  �الأ�ش��ري  �ال�شر�ئيل��ي 
حمم��د �ل�شع��دي )32 عامًا( م��ن جنن �إىل 
�العتق��ال �الإد�ري مل��دة 4 �أ�شه��ر، بذريع��ة 
�ملل��ف �ل�شري، كما يتعر���ص �الأ�شري �ل�شعدي 
لاإهم��ال �لطبي بعد ت��ردي و�شعه �ل�شحي، 
نتيج��ة �لتحقيق��ات �ملتكررة بحق��ه وعزله 
مل��دة 14 ي��وم بعد �العت��د�ء علي��ه من قبل 

قو�ت �الحتال.
حمم��ود  �ل�شحف��ي  تعر���ص   :4-7-2020
هنية م��ن مدينة غ��زة، �ىل حملة حتري�ص 
�الحت��ال  خماب��ر�ت  قب��ل  م��ن  وفربك��ة 

�الإ�شر�ئيلي.
خماب��ر�ت  �قتحم��ت   :8-7-2020
�الحت��ال �الإ�شر�ئيل��ي، جمعي��ة �لدر��شات 
�لعربي��ة �لتابع��ة لبيت �ل�ش��رق يف �شاحية 
و�أج��رت  �ملحتل��ة،  �لقد���ص  �شم��ال  �لربي��د 
عملي��ة تفتي���ص و��شع��ة يف حمي��ط �مل��كان، 
خلي��ل  مديره��ا  �عتقل��ت  �ن�شحابه��ا  وقب��ل 
�لتفكج��ي و�لطاقم �ملتو�ج��د فيها، وحققت 

معه ملدة 4 �شاعات ثم �أفرجت عنه.
�الحت��ال،  حمكم��ة  ثبت��ت   :8-7-2020
�العتق��ال �الإد�ري بح��ق �ل�شحف��ي جماهد 
�ل�شع��دي مل��دة 4 �أ�شهر �إد�ري��ا، وكانت قو�ت 
�الحت��ال �عتقلت �ل�شحف��ي �ل�شعدي فجر 
�قتح��ام  بع��د  24/6/2020م  �الأربع��اء 
�ل�شف��ة  �شم��ال  جن��ن  مدين��ة  يف  منزل��ه 

�لغربية.
�الحتال  حمكمة  رف�ش��ت   :14-7-2020
قّدمته��ا  �لت��ي  �لعري�ش��ة  �الإ�شر�ئيل��ي، 
�لتي  �لدولي��ة" )�أمن�شتي(  �لعفو  "منظم��ة 
تطال��ب باإلغ��اء ترخي�ص �لت�شدي��ر �ملمنوح 
بع��د   ،)NSO( �أو"  �إ���ص  "�إن  ل�شرك��ة 
�ال�شتب��اه با�شتخ��د�م تقني��ات �ل�شرك��ة يف 
مر�قب��ة �شحافين ونا�شط��ن ومعار�شن يف 

دول عّدة.
�لق��و�ت  �حتج��زت   :15-7-2020
�الإ�شر�ئيلي��ة، �ل�شحف��ي قي���ص �أب��و �شمرة، 
مر��ش��ل وكال��ة "�الأنا�ش��ول" �لركي��ة مل��دة 

ث��اث �شاع��ات، �أثن��اء م��روره عل��ى حاج��ز 
ع�شكري بالقرب من قرية �لنبي �شالح.

��شتهدفت قو�ت �الحتال   :17-7-2020
�الإ�شر�ئيل��ي �ل�شحفي��ن بالقنابل �ل�شوتية 
ع�ش��رية  قري��ة  يف  �ل�شحفي��ن  و�لغازي��ة 
بنابل���ص، حي��ث ��شتهدفت ق��و�ت �الحتال 
�شام��ر  و�مل�ش��ور  فل�شط��ن  تلفزي��ون  طاق��م 
حب���ص، و�ملر��شل �ل�شحفي بك��ر عبد �حلق، 
و�طلقت قنابل �ل�ش��وت �شوبهما يف حماولة 

ملنعهما من �لتغطية �ل�شحفية.
�الحت��ال  ق��و�ت  منع��ت   :17-7-2020
�الإ�شر�ئيل��ي �ل�شحفي��ن م��ن �لو�ش��ول �ىل 
دع��وة  بع��د  حلح��ول  يف  �جلمجم��ة  جب��ل 
الإقام��ة �ل�ش��اة هن��اك رف�شًا خلط��ة �ل�شم 

�الإ�شر�ئيلية.
2020-7-19: ��شتدع��ت قو�ت �الحتال 
�الإ�شر�ئيل��ي �ل�شحف��ي �أحم��د �بو�شبيح من 
�لقد���ص للتحقي��ق مع��ه عل��ى خلفي��ة عمله 

�ل�شحفي.
عوف��ر  حمكم��ة  �أ�ش��درت   :20-7-2020
�لع�شكرية حكم��ًا بال�شجن 4 �شهور مع وقف 
�لتنفي��ذ بح��ق �لكات��ب و�الأكادمي��ي �أحم��د 
�لتحري���ص،  بتهم��ة  �هلل  ر�م  م��ن  قطام���ص 
و�شيبق��ى يخ�ش��ع لاعتق��ال �الإد�ري و�لذي 
ج��دد ل��ه للم��رة �لثاني��ة، وكان ق��د �عتقل 
�لكات��ب قطام���ص يف دي�شمرب �لع��ام �ملا�شي، 
�شيك��ون موع��د �الإف��ر�ج عن��ه نهاي��ة �ل�شهر 

�جلاري.
2020-7-23: دهم��ت ق��وة م�شرك��ة من 
�ل�شرط��ة �الإ�شر�ئيلي��ة ومفّت�ش��ي �ل�شر�ئب 
"يبو���ص"  مرك��ز  �جلمعي��ات،  وم�شّجل��ي 
�لثق��ايف يف مدينة �لقد�ص، و�ش��ادرت ملفات 
وممتل��كات للمرك��ز و منه��ا �أجه��زة حا�شوب 
وم�شتن��د�ت مالية ووثائ��ق وقر�ص �لذ�كرة 

�خلا�ص بكامري�ت �ملر�قب.
2020-7-23: دهم��ت ق��وة م�شرك��ة من 
�ل�شرط��ة �الإ�شر�ئيلي��ة ومفّت�ش��ي �ل�شر�ئب 
�لوطن��ي  �ملعه��د  �جلمعي��ات،  وم�شّجل��ي 
للمو�شيق��ى )معه��د �دو�رد �شعيد( يف مدينة 
�لقد�ص، و�ش��ادرت جميع �الأجه��زة و�مللفات 
وم�شتن��د�ت مالية ووثائ��ق وقر�ص �لذ�كرة 
�خلا�ص بكامري�ت �ملر�قب، ووجه �الحتال 
حمم��د  للمو�شيق��ى  �لوطن��ي  �ملعه��د  ملدي��ر 
ومتوي��ل  �ملالي��ة  �ملخالف��ات  تهم��ة  مر�غ��ة 

�الرهاب .
م��ن  عنا�ش��ر  د�هم��ت   :23-7-2020
�ل�شرط��ة �الإ�شر�ئيلي��ة من��زل ر�ني��ا �ليا�ص 
مدي��ر مركز يبو���ص �لثقايف، وزوجه��ا �شهيل 

�أجه��زة  و�ش��ادرت  و�حتجزتهم��ا،  خ��وري، 
�حلو��شيب وملف��ات، وهو�تفهما �ل�شخ�شية، 
و�قتادوهم��ا �إىل مرك��ز �لتحقي��ق يف جب��ل 
�أب��و غنيم ، و��شتم��ر �لتحقيق ح��و�يل ت�شع 
�شاع��ات، بته��م متوي��ل �الإره��اب ، و�أفرج��ه 
عنهما �شريط��ة �أال يتو��شا م��ع �الأ�شخا�ص 
مالي��ة  كفال��ة  وفر���ص  باملل��ف،  �ملرتبط��ن 
قدرها 5000 �شي��كل، و�اللتز�م بح�شور �أي 

��شتدعاء للتحقيق".
م��ن  عنا�ش��ر  �عتقل��ت   :23-7-20020
�شرطة �الحت��ال �الإ�شر�ئيلي مدير "�شبكة 
فن��ون �لقد���ص �شف��ق" د�وود �لغ��ول �شف��ق 
�ل��ذي مت متديد �عتقاله لي��وم �لثاثاء 28 

متوز �حلايل، بتهم "متويل �الإرهاب.
موق��ع  �إد�رة  حظ��رت   :23-7-2020
�لفي���ص ب��وك �شفح��ة �ل�شحف��ي و �لكات��ب 
خال��د معايل م��ن مدين��ة �شلفيت مل��دة �شهر، 
م��ر�ت  ع��دة  ق��د مت ح��ذف ح�شاب��ه  وكان 

�شابقة بحجج وذر�ئع و�هية.
�إد�رة  وحظ��رت  حذف��ت   :24-7-2020
�لفي���ص ب��وك بالتاآم��ر م��ع �الحت��ال عدد� 

من ح�شابات �ل�شحفين و�الإعامين.

تفاصيل االنتهاكات الداخلية 
الفلسطينية خالل شهر 

تموز/ يوليو 2020
�شل��ح  حمكم��ة  �أج��ربت   :1-7-2020
طولك��رم �ملعتق��ل �ل�شيا�شي عل��ى دفع كفالة 
قب��ل  �أردين  دين��ار  �أالف   5 بقيم��ة  مالي��ة 
�أن تق��رر �الف��ر�ج عن��ه، بع��د 23 يوم��ا م��ن 
�العتق��ال عل��ى خلفي��ة ر�أي. وكان��ت ق��وة 
م��ن جهاز �الأم��ن �لوقائي �عتقل��ت �ل�شحفي 
�ل�شاعي من مكان عمله قبل 23 يوما، �أعقب 
ذل��ك �قتح��ام �ملن��زل وم�ش��ادرة مقتنيات��ه 
�ل�شخ�شي��ة م��ن حو��شي��ب وهو�ت��ف نقال��ة 

وغريها.
�شي��ارة  جمهول��ون،  �أح��رق   :1-7-2020
�لكاتب��ة �حل��ّرة ناديا حرح�ص �أم��ام منزلها 
يف بي��ت حنين��ا يف �لقد���ص، بع��د تعّر�شه��ا 

للتهديد ب�شبب �أحد مقاالتها.
2/7/2020: �الأجهزة �الأمنية يف مدينة 
زي��د  �أب��و  �ل�شحف��ي ط��ارق  جن��ن، تعتق��ل 
ومنعت��ه م��ن ممار�ش��ة عمله خ��ال تغطيته 
حف��ل ��شتقب��ال �الأ�ش��ري �ملحرر �أجم��د قبها 

بجنن.
�لفل�شطيني��ة  �ل�شلط��ة   :4-7-2020
تقط��ع ر�ت��ب ر�شام��ة �لكاريكات��ري �لزميل��ة 

�ل�شحفية �أمية جحا.
�ل�شحفي��ن  نقاب��ة  تن�شل��ت   :5-7-2020
م��ن �لوقوف بجانب �ل�شحف��ي �ملعتقل �شامي 
�الأم��ن  جه��از  م��ن  �عتقال��ه  بع��د  �ل�شاع��ي 
�لوقائ��ي ول��ن تد�ف��ع عن��ه بحج��ة �أن��ه مل 
يجدد بطاقت��ه �ل�شحفية. وق��ال �ل�شحفي 
�ل�شاعي بعد �الفر�ج عنه، �أنه خدم �لنقابة 
و�أع�شاءه��ا �أكرث من 15 عام��ا، لكنها تخلت 
عنه، دون �أن تكل��ف نف�شها مبطالعة حم�شر 

�لتحقيق وبينات �لق�شية.
"�أحمد  2020-7-14: تعر���ص �ل�شحف��ي 
�شعي��د" ، للتهدي��د م��ن قب��ل قات��ل �لفت��اة 

. غزة  قطاع  و�شط  جر�بعة"،  "مادلن 
�ل�شرط��ة  ��شتدع��ت   :16-7-2020
�ل�شحفي��ن  خانيون���ص  يف  �لفل�شطيني��ة 
مر��ش��ل �شحيف��ة "�حل��دث" مثن��ى �لنج��ار، 
و�ل�شح��ايف �حلّر طارق �أب��و ��شحق، ال�شتماع 
و�لتعلي��م  �لربي��ة  �شك��وى  يف  �قو�لهم��ا 
بحقهم��ا بالن�شر خل��رب كاذب وعدم �لرجوع 

للوز�رة للتاأكد من �شحة ما مت ن�شره.
�ملمّثل��ة  تعّر�ش��ت   :18-7-2020
�ل�شف��ة  م��ن  حب���ص،  �أم��رية  �لفل�شطيني��ة 
�ملحتلة، حلمل��ة تنّمر و�شتم ��شتم��رت �أيامًا 
ع��ّدة، عل��ى مو�ق��ع �لتو��ش��ل �الإجتماع��ي، 
بع��د ن�شره��ا فيدي��و تطالب في��ه بااللتفات 
�لفّن��ي  و�لقط��اع  �لفّنان��ن  حق��وق  �إىل 

�لفل�شطيني يف ظّل جائحة كورونا.

2020-7-19: �أوقف��ت �لنياب��ة �لعام��ة ، 
�ل�شحفين مثن��ى �لنجار وطارق �أبو ��شحاق 
عل��ى �لنياب��ة �لعام��ة يف مدين��ة خانيون�ص 
جن��وب قطاع غ��زة للمرة �لثاني��ة بناًء على 
�شك��وى تقدمت به��ا وز�رة �لربية لا�شتماع 
بحقهم��ا بالن�شر خل��رب كاذب وعدم �لرجوع 

للوز�رة للتاأكد من �شحة ما مت ن�شره.
م��ن  ع��دٌد  تعر���ص   :20-7-2020
�ل�شحفين و�ل�شحفي��ات لتهجمات وتطاول 
على بع�شهم وو�شائ��ل �العام، و�لتي و�شلت 
عم��ر  د.  لل�شحف��ي  بالقت��ل  �لتهدي��د  ح��د 
رح��ال، و�لت�شوي��ه �ملربم��ج بح��ق �ل�شحفية 
ناهد �بو طعيمة وغريها من نا�شطات �لعمل 
�لوطن��ي �لن�شوي، ولاعامين يف �شبكة معا 

�الخبارية.
�لعام��ة  �لنياب��ة  �أفرج��ت   :21-7-2020
يف قط��اع غ��زة، بتدخ��ل من �ملكت��ب �العام 
�حلكومي، ع��ن مر��شل �شحيفة "�حلدث" يف 
غزة مثن��ى �لنج��ار، و�ل�شحايف �حل��ّر طارق 
�أب��و ��شح��ق بكفال��ة مالي��ة ون�ش��ر �عت��ذ�ر، 
بع��د �عتقالهما بتهمة "ن�ش��ر �أخبار كاذبة"، 
عل��ى خلفي��ة ن�شرهم��ا عل��ى ح�شابيهما على 
�شه��ادة  زّورت  لفت��اة  فيدي��و  "في�شب��وك" 
�لربي��ة  وز�رة  و�تهم��ت  �لعام��ة  �لثانوي��ة 

و�لتعليم باإيقاع �لظلم بها.
�إح��دى  عائل��ة  هاجم��ت   27-7-2020
 ، غ��زة  قط��اع  يف  �ملقت��والت  �لفتي��ات 
"بلدن��ا"  تلفزي��ون  و�شاح��ب  مدي��ر  من��زل 
�الإلك��روين ومقّدم �لرب�م��ج يف �إذ�عة "زمن 
�ف �م" �ملحلي��ة �أحمد �شعي��د يف مدينة دير 
�لبل��ح و�ش��ط قطاع غ��زة، وهددت��ه بالقتل، 
عل��ى خلفية ن�شره من�شورً� على ح�شابه على 
"فاي�شب��وك" )Facebook( ينتق��د في��ه 
عملي��ة �مل�شاحلة و�الإفر�ج ع��ن و�لد �لفتاة 

)�لقاتل(.

اإلعالم: 50 انتهاكًا بحق الحريات اإلعالمية
خالل تموز المنصرم
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!B12 إحساس "غريب" في جسمك "يحذرك" من نقص فيتامين

�لر�أي- وكاالت
فيتام��ن  نق���ص  يح��دث  �أن  ميك��ن 
يكافح  �لوقت، حيث  B12 مب��رور 
�لعنا�ش��ر  المت�شا���ص  �جل�ش��م 
�لت��ي  �الأطعم��ة  م��ن  �لغذ�ئي��ة 

تتناولها.
ويف �ل�شب��اب، ميك��ن ملعظ��م �لنا���ص 
�حل�شول على فيتامن B12، �لذي 
يحتاجه �جل�شم، من تناول �للحوم 

و�الأ�شماك ومنتجات �الألبان.
�شرك��ة  وه��ي   -  Ada وعلق��ت 
�الأطب��اء  �أ�ش�شه��ا  عاملي��ة  �شحي��ة 
ب��اأن  و�لعلم��اء ورو�د �ل�شناع��ة - 
ب��ن  �شائ��ع   B12 نق���ص فيتام��ن 

�الأ�شخا�ص فوق �شن �خلم�شن.
و�أو�شح��ت �إد�رة �ل�شحة �لوطنية 
خم��ازن  �أن   ،NHS �لربيطاني��ة 
ت�شتم��ر  �أن  ميك��ن   B12 فيتام��ن 

زهاء �أربع �شنو�ت دون جتديدها.

 Ada وق��د يف�شر هذ� �شبب تاأكيد
عل��ى �أن "�أعر����ص نق���ص فيتامن 
تدريجيا،  تتط��ور  ما  ع��ادة   B12

وميكن �أن تكون و��شعة �لنطاق".
�ش��روري   B12 فيتام��ن  �أن  ومب��ا 
فق��د  �لع�شبي��ة،  �خلاي��ا  الإنت��اج 
يف  "غري��ب"  باإح�شا���ص  ت�شع��ر 
�جل�شم �إذ� كنت تعاين من نق�ص يف 

�لفيتامن.
"�الأحا�شي���ص  �إن   Ada وقال��ت 
"يف  تظه��ر  �أن  ميك��ن  �لغريب��ة" 
�ليدي��ن �أو �ل�شاق��ن �أو �لقدم��ن. 
بالوخ��ز،  �شع��ور�  تو�ج��ه  وق��د 
يح��دث عندما ينقط��ع تدفق �لدم 

�إىل �الأع�شاب.
وع��ادة، يحدث هذ� عن��د �جللو�ص 
�أو �لن��وم عل��ى ج��زء م��ن �جل�ش��م، 

وي�شتمر ب�شع دقائق فقط.
وميك��ن �أن يظه��ر ه��ذ� �الإح�شا���ص 
م��ن  يعان��ون  �لذي��ن  �أولئ��ك  ل��دى 
نق���ص فيتام��ن B12، حيث تتلف 
�الأع�شاب، من �لع��دم وبدون �شبب 

و��شح.
�الأخ��رى  �الأعر����ص  وت�شم��ل 
 :B12 خلا�ش��ة بنق���ص فيتام��ن�
لون �لب�ش��رة �ل�شاحب و�ال�شفر�ر، 
و�حم��ر�ر �لل�ش��ان و�لتقرح��ات يف 
�لف��م، باالإ�شاف��ة �إىل ��شطر�بات 
�مل�ش��ي  يف  و�شعوب��ة  �لروؤي��ة 

و�لتو�زن.
�ل�شدي��د،  للنق���ص  وبالن�شب��ة 
ميك��ن �أن تك��ون هن��اك �ختاف��ات 
و�الأف��كار  �مل��ز�ج  يف  ملحوظ��ة 

و�مل�شاعر و�ل�شلوكيات.

و�أف��ادت Ada �أن �ل�شخ���ص �لذي 

يع��اين م��ن ه��ذ� �لن��وع م��ن نق���ص 
م��ن  يع��اين  �أن  ميك��ن  �لفيتام��ن، 
فقد�ن �لذ�كرة و�لتهيج و�الكتئاب 

و�لذهان.
معين��ا  نوع��ا  �أن   Ada و�أدرك��ت 
م��ن �لعقاق��ري، ي�شم��ى �مليتفورمن 
- �ملو�شوف ع��ادة ملر�ص �ل�شكري - 
ميك��ن �أن ي��وؤدي �إىل نق�ص فيتامن 

.B12
كم��ا �أن �ال�شتخ��د�م �ملطول لبع�ص 
�ملع��دة  حرق��ة  ع��اج  عقاق��ري 
�أن  ميك��ن  �له�شمي��ة،  و�لقرح��ة 
ي��وؤدي �إىل تفاق��م نق���ص فيتامن 

�حلايل.  B12

�ل�شفة �ملحتلة-�لر�أي
ثماني��ة ع�ش��ر عام��ًا ق�شاه��ا �الأ�ش��ري �إي��اد 
�ل�ش��رمي ب��ن ُج��در�ن �لظل��م و�لع��ذ�ب يف 
�شج��ون �الحت��ال، وحَن مي�ش��ي جزٌء من 
ُعمرَك رماًد و�أنَت يف زنازيِن �لُظلم و�لعذ�ِب 
بعيدً� عن عائلتك وحريتك ووطنك، يكوُن 

�لقلُب قد �أُرِهَقه �ل�شوق و�حلنن.
ي��روي �الأ�ش��ري �ملح��رر �إي��اد �ل�ش��رمي م��ن 
قلقيلي��ة ملكت��ب �إع��ام �الأ�ش��رى جتربت��ة 
�الإف��ر�ج  حلظ��ة  و  �ملري��رة،  �العتقالي��ة 
عن��ه ولقائه م��ع عائلته بع��د 18 عامًا من 
�لغي��اب و�لفر�ق يق��ول: حلظة �الإفر�ج ال 
ميك��ن و�شفه��ا �نن��ي �أرى �ل�شم��اء �ل�شافية 
و�ل�شم���ص دون ق�شب��ان الأول م��رة منذ 18 

عامًا، ف�شعور �حلرية ال يقدر باأي ثمن.

وي�شي��ف: لقد �شع��رت ب�شع��ادة ال تو�شف 
حلظ��ة �حت�شاين لو�لدي وعائلتي دون �أي 
عائ��ق بين��ا، بعد �شنو�ت من �لف��ر�ق، ولكن 
�شرعان ما حتولت هذه �ل�شعادة �إىل �شعورً� 
باحل�ش��رة على فر�ق و�لدت��ي �لتي توفيت 
و�ن��ا د�خ��ل �الأ�ش��ر ومل �أمتك��ن م��ن �إلق��اء 

نظرة �لود�ع �الأخرية عليها.

فقدان األم وجع ثقيل

يق��ول �الأ�شري �ش��رمي: �أتذكر �أم��ي يف �أخر 
�أيامه��ا وه��ي تاأت��ي للزي��ارة عل��ى كر�ش��ي 
ول�شقيق��ي  يل  �الأ�ش��ر  ف�شن��و�ت  متح��رك، 
ه��ز�ع و�شقيق��ي حمم��د ق��د ه��دت حيله��ا، 
وعن��د وفاته��ا كنا ثاث��ة �أ�شق��اء يف �شجن 
بئر �ل�شب��ع، وكان خرب وفاته��ا كال�شاعقة 

ن��زل علين��ا، الأنن��ا مل نك��ن نتوق��ع حدوث 
ذل��ك فهي مل تك��ن كب��رية يف �ل�ش��ن، وهذ� 
�حل��دث �لثقي��ل جعلن��ا نعي���ص حلظ��ات ال 

يعلمها �إال �هلل.

تجربة األسر المريرة

قب��ل �لدخ��ول �إىل تفا�شيل رحل��ة �الأ�شر 
�شقيق��ه  �إي��اد  �ملح��رر  ين���ص  �لطويل��ة مل 
ه��ز�ع �ملحك��وم )20عام��ًا( و�ل��ذي تبق��ى 
ل��ه ثماني��ة �أ�شهر ليك�ش��ر �لقي��د ويتحرر، 
وقد�مى �الأ�شرى، فمعاناتهم مل ولن تفارق 
وجد�نه وحياته بعد تن�شم عبق �حلرية.
يقول �ش��رمي" البد من ذكر قام��ات �أ�شرية 
تركتها خلف��ي �أم�شت �شنو�ت طو�ل، كنائل 
�لربغوثي و�لذي �أم�شى 40 عامًا، و�الأ�شري 
جمع��ة �آدم م��ن �أريح��ا 33 عام��ًا، ونا�ش��ر 
وحمم��ود �بو �شرور وك��رمي يون�ص ومرو�ن 
�لربغوث��ي و�لقائم��ة تطول م��ن �لقامات، 
فهوؤالء هرمت �أج�شادهم ود�همهم �ملر�ص، 
وال ميك��ن لاأعم��ار �أن تع��ود، فق��د �شاعت 
�شج��ون  د�خ��ل  �أعماره��م  �شن��ن  �أجم��ل 

�الحتال.
ويتاب��ع: لذ� يجب �أن يك��ون حتريرهم من 
�أه��م �أولوياتن��ا، فكرمي يون���ص مل يحت�شن 
و�لدت��ه من��ذ �أك��رث م��ن ثاثة عق��ود وقد 
�نحن��ى ظه��ره، ونائ��ل �لربغوث��ي �شام��د 
وق��د تغ��ريت �أب��و�ب �ل�شجن وه��و �شامخ يف 

عرينه.
يتح��دث �الأ�ش��ري �شرمي و�لذك��رى تعود من 
جدي��د �إىل بد�ية �العتقال ويقول" جرى 
وبع��د   ،25/7/2002 بتاري��خ  �عتق��ايل 

حتقيق ملدة 62 يومًا، �أ�شدرت بحقي حكمًا 
ملدة 8 �شنو�ت، ثم عادت للتحقيق معي مرة 
ثانية مل��دة 89 يومًا، ليك��ون �حلكم بعدها 
18 عاما بعد زيادة ع�شر �شنو�ت على مدة 

�حلكم �الأول.
يق��ول �ملح��رر �إياد ه��ز�ع:" �أري��د �حلديث 
عن ف��رة �لتحقي��ق �لثانية �لت��ي كانت يف 
�ملعتق��ل �ل�ش��ري 1391، و�لذي �أغلق لعدم 
قانونيت��ه هذ� �ملعتقل ع�ش��ت فيه 59 يومًا 
من �لتحقي��ق �لنف�ش��ي �لقا�ش��ي، فتفا�شيل 
�ل�شج��ن مرعب��ة و�لزنازي��ن منف�شل��ة ويف 
�لبد�ي��ة يك��ون �ال�شتقب��ال ب�شغ��ط نف�شي 

ال يو�شف.
ويتابع: خال �الأ�شبوع �الأول مت �لتحقيق 
معي م��ن �الأحد حت��ى �خلمي���ص على مد�ر 
24 �شاع��ة وتن��اوب �ملحققن خال فرة 
�لتحقي��ق دون ر�حة يل، ث��م كان �الأ�شبوع 
�لث��اين م��ع �لتفا�شي��ل �ملوؤملة وبعده��ا بد�أ 

�لتخفي��ف حتى �أ�شبح �لتحقيق 12 �شاعة 
يومي��ًا، وه��و غري مدرج يف قائم��ة �ل�شجون 
فعن��د  �الأحم��ر،  �ل�شلي��ب  يزوره��ا  �لت��ي 
موع��د زي��ارة �ل�شلي��ب كان يت��م نقل��ي �إىل 
مركز بيت��اح تكفا وبعد �نتهاء �لزيارة يتم 

�لعودة �إىل �ملركز �ل�شري 1391.
وي�ش��ردف �شرمي حديثه: ه��ذه �للحظات 
ال ميك��ن ن�شيانه��ا، وه��ي ت��رك �أث��رً� �شيئًا 
على حياة �الأ�شري، �لذي يخو�ص �لتجربة، 
ول��وال خربة �حلركة �الأ�ش��رية يف م�شاعدة 
�الأ�ش��ري عل��ى جتاوز ه��ذه �ملر�ح��ل، لكانت 

�لكارثة �أكرب على �الأ�شرى.

إنجازات داخل األسروعن ب�شمة 
�لنجاح د�خل �الأ�شر يتحدث �ملحرر 
�إياد بفخر و�عتز�ز: دخلت �ل�شجن 

و�أنا ال �أملك �شهادة �لتوجيهي وخرجت 
منه �أحمل درجة �ملاج�شتري، فخال 
�شنو�ت �عتقايل ح�شلت على �شهادة 

�لتوجيهي ثم �لبكالوريو�ص من جامعة 
�لقد�ص، و�أخريً� ولي�ص �أخرً� ح�شلت على 
�شهادة �ملاج�شتري.يكمل �شرمي حديثه" 

وطموحي مو��شلة �لتعليم حتى �حل�شول 
على �لدكتورة يف جمال �ال�شر�ئيليات، 

فاالأ�شر �أ�شبح مدر�شة وجامعة لاأ�شرى 
رغما عن �إد�رة �ل�شجون؛ فهذه حقوق 

عمدها �الأ�شرى بعذ�بات �الإ�شر�بات عن 
�لطعام ودماء �الأ�شرى �ل�شهد�ء و�لعزل 
�النفر�دي، و��شرب مثًا خا�ص باالأ�شري 

�ملقد�شي �أحمد منا�شرة من �لقد�ص 
�ملحتلة، �لذي دخل �ل�شجن بعمر �أقل من 

متت  عامًا   14 �ل  جتاوزه  وبعد  عامًا   14

حماكمته بال�شجن ت�شع �شنو�ت ون�شف 
وهو �الآن يف هد�رمي ملتحق باجلامعة 

ومع قد�مى �الأ�شرى، فهو حالة نادرة من 
�لعطاء و�ل�شرب و�لتحدي.

فق��ط  بالبندقي��ة  قائ��ًا:" لي���ص  وتاب��ع 
نو�ج��ه �لع��دو بل بالعل��م و�لتعل��م، فالعلم 

رديف �لبندقية".

على أمل التحرر

ي�ش��رح �ملح��رر �إياد ه��ز�ع ما يج��ري د�خل 
�الأ�ش��ر م��ن �أخب��ار ع��ن �ل�شفق��ة �ملرتقبة 
قائ��ًا:" عاي�ش��ت حلظات ع�شيب��ة قر�أتها 
يف وج��وه �الأ�ش��رى �لقد�م��ى، فاالأ�شر لي�ص 
بع��دد �ل�شن��و�ت بل باملر�ح��ل �لتي مير بها 
�الأ�شري، فاأخب��ار �ل�شفقة ب��ن �أخبار �شارة 
و�أخب��ار غري مريحة، وه��ذ� يكون له تاأثري 
�شلبي عل��ى حياة �الأ�ش��رى �ليومية، فنائل 
�لربغوث��ي وجمع��ة �آدم وحمم��د د�ود �أبو 
غ��ازي م��ن قلقيلي��ة وغريه��م م��ن قد�م��ى 
�الأ�ش��رى لي���ص �أمامه��م �إال �ل�شفق��ة حت��ى 

يتحررو� من �الأ�شر وعذ�بات �ل�شجن".

رسالة المحرر شريم

كاف��ة  �إىل  ر�شال��ة  �أوج��ه  �أن  �أري��د  �أنن��ي 
�لف�شائل، ملحاول��ة �ل�شغط على �الحتال 
لاإفر�ج ع��ن �الأ�شرى باأي وق��ت فال�شجون 
فه��ذه �ل�شريح��ة من �الأ�ش��رى �لذين �شحو 
باأعماره��م، ي��ردون �أن ينالو� حريتهم، كي 

يتمكنو� من روؤية و�لديهم قبل وفاتهم.

بعد 18 من األسر

المحرر إياد هزاع .. شعور الحرية ال يقدر بأي ثمن
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ت�شه��د �أ�ش��و�ق �ملو��ش��ي �نتعا�ش��ا 
ملحوظ��ا خ��ال �الأي��ام �لقليل��ة 
عي��د  ق��دوم  عل��ى  �ملتبقي��ة 
�الأ�شح��ى �ملبارك، حي��ث �شهدت 
�الأ�ش��و�ق تز�يد �إقبال �ملو�طنن 
�الأ�شاح��ي  ل�ش��ر�ء  عليه��ا 
��شتعد�د� لعي��د �الأ�شحى يف ظل 
�ش��رف رو�ت��ب �ملوظف��ن و�ملن��ح 

و�مل�شاعد�ت.
وللحدي��ث ع��ن �الأ�شاح��ي ق��ال 
�لتاجر �أبو عمر �شعد �إن �الإقبال 
على �شر�ء �الأ�شاح��ي هذ� �لعام 
ب��د�أ �شعيف��ًا ج��دً� مب��ا �شبقه يف 
�الأعو�م �ملا�شية، لكن مع تاأجيل 
فايرو���ص  ب�شب��ب  �حل��ج  مو�ش��م 
كورونا و�شروف �لرو�تب ملختلف 
�ملو�طن��ن �أت��ي عل��ى عك���ص م��ا 

توقعنا من ركود لهذ� �ملو�شم.
�أ�شع��ار  �أن  عم��ر  �أب��و  و�أو�ش��ح 
 2020 �حل��ايل  للع��ام  �ملو��ش��ي 
منا�شب��ة للجمي��ع، حي��ث تدّن��ت 
�الأ�شع��ار ع��ن �ل�شن��و�ت �ملا�شية، 
�أن  لل��كل  فر�ش��ة  ُيعط��ي  وه��ذ� 
ُي�شحي مع �قر�بنا من �أيام عيد 

�الأ�شحى �ملبارك”.
�لعج��ل  كيل��و  �شع��ر  �أن  و�أك��د 

و�لعج��ل  �شي��كًا،   18 �للموزي��ن 
�شي��كًا،   18 ��ا  �أي�شً �لفرن�ش��ي 
فيم��ا  �شي��كًا،   15 و�ل�ش��ر�ري 
�خلروف �لع�شاف 5 دنانري للكيلو 
�لو�ح��د، فيم��ا �لبل��دي و�لليبي 
 4 منهم��ا  �لو�ح��د  �لكيل��و  �شع��ر 

دنانري.
�ملتوف��رة  �الأوز�ن  �أن  و�أو�ش��ح 
بالن�شب��ة  حالًي��ا  �الأ�ش��و�ق  يف 
للخ��ر�ف م��ا ب��ن 45 �إىل 100 
كيلو جر�م، الفًتا �إىل �أن �ملطلوب 
عادة هو �خلروف ذ�ت �لوزن 60 
كيلو جر�م، وي�شمل ذلك �خلر�ف 

)�لع�شاف، و�لليبي، و�لبلدي(.
�أم��ا بالن�شب��ة للعج��ول، ذك��ر �أن 
و600   500 �ملطلوب��ة  �الأوز�ن 
�لعج��ل  وح�ش��ة  ج��ر�م،  كيل��و 
م��ن  �لو�ح��د ت��ر�وح  لل�شخ���ص 

�شيكل.  1800 �إىل   1100
وح��ول تف�شي��ل �لنا���ص ل�ش��ر�ء 
�الأ�شحي��ة، ما بن �شر�ء خروف، 
�أو �ال�ش��ر�ك بح�شة عجل، قال 
�إن ما يح�شم ه��ذ� �الأمر قناعات 
ورغب��ات �لنا���ص، لك��ن �الأف�ش��ل 
ككمي��ات حل��م، بالتاأكي��د ح�شة 
�لعج��ل، بحي��ث ميك��ن �أن ي�شفى 
 1100 �ل���  بح�ش��ة  لل�شخ���ص 

35 كيل��و ج��ر�م، بينم��ا  �شي��كل 
�خل��روف �ل� 50 كيل��و يعطي 25 
كيلو حلم تقريًبا �أي ن�شف �لوزن 

على حد قول �لتاجر �أبو عمر
��شتعد�د على قدم و�شاق

وز�رة  وكي��ل  �لق��درة  �إبر�هي��م 
�لزر�ع��ة ق��ال �إن وز�رت��ه بد�أت 
عي��د  ال�شتقب��ال  ��شتعد�د�ته��ا 
�الأ�شحى ع��رب توفري �حتياجات 
مبين��ا  �ال�شاح��ي،  م��ن  �ل�ش��كان 
�أن��ه م��ن �ملتوق��ع �أن ي�ش��ل حجم 
�الأ�شاحي هذ� �لعام حلو�يل 13 
�ألف ر�أ�ص من �لعجول، باالإ�شافة 
�ىل 30 �أل��ف ر�أ���ص م��ن �الأغنام 
�الأبق��ار  م��ن  وع��دد  �مل�شت��وردة، 

�ملحلية ت�شل �إىل �ألفي ر�أ�ص.
ووفق قوله، ف��اإن وز�رة �لزر�عة 
�شهل��ت عملي��ة �ال�شت��ري�د لكنه��ا 
�ش��ددت �لفح���ص ع��رب مر�قب��ة 
�ملو��شي و�أخ��ذ عينات ع�شو�ئية 
خمت��رب�ت  يف  وفح�شه��ا  منه��ا 
�لوز�رة، ث��م متابعته��ا يف �ملز�رع 
بع��د دخولها قط��اع غ��زة، الفتا 
�إىل �أنهم فّعلو� �ملحجر �لبيطري 
طاقت��ه  بكام��ل  يعم��ل  و�ل��ذي 
ه��ذه �لفرة م��ن �أج��ل ��شتقبال 
�حليو�ن��ات �مل�شت��وردة وفح�شه��ا 

و�لتاأكد من �شامتها.
وفيما يتعلق بدور وز�رة �لزر�عة 
يف �شب��ط �أ�شع��ار �ملو��ش��ي، ق��ال 
للعر���ص  "نركه��ا  �لق��درة: 
�لو�ش��ع  و�أن  خا�ش��ة  و�لطل��ب، 
�القت�ش��ادي مت��دن ونخ�ش��ى �أن 
نفر���ص �شع��ر� ال يق��در �ملو�ط��ن 
وبالت��ايل  مع��ه،  �لتعاط��ي  عل��ى 
ي�شبح هناك عقب��ة �أمام �لتجار 

يف خف�ص �الأ�شعار".
وبالن�شب��ة حلجم �القب��ال على 
�أ�ش��اف:"  �الأ�شاح��ي  �ش��ر�ء 
�الأ�شابي��ع �ملا�شي��ة كان �الإقبال 
�شعيفا، لكن هناك �قبال متز�يد 
كلم��ا �ق��رب �لعي��د وخ�شو�ش��ا 
و�ملن��ح  �ملوظف��ن  رو�ت��ب  �أن 
و�مل�شاع��د�ت قد �شرف��ت، و�ملنح 
�القب��ال  وي�شت��د  و�مل�شاع��د�ت، 
و�شوال �ىل عيد �الأ�شحى، حيث 
يتوق��ع �لتجار �أن يك��ون �ل�شر�ء 

�أف�شل من �ل�شنو�ت �ملا�شية.
�ل��ذي  �لبيط��ري  �ملحج��ر  وع��ن 
ذك��ر  �لزر�ع��ة،  وز�رة  �أن�شاأت��ه 
�لق��درة �أن��ه �أن�شئ من��ذ �أكرث من 
من��ه  و�له��دف  و�لن�ش��ف  �لع��ام 
حج��ر جميع �البق��ار �لتي تاأتي 
م��ن خ��ارج �لقط��اع و�لتاأك��د من 

�شامتها م��ن �الأمر��ص �مل�شركة 
بن �حليو�ن و�الن�شان.

و�أ�شار �إىل �أن وز�رته �تبعت عدة 
�إجر�ء�ت ه��ذ� �لعام منها تعقيم 
�ل�شاحن��ات و�لعربات �لتي تاأتي 
م��ن �خل��ارج ع��رب معرب ك��رم �أبو 
�ش��امل وتركها فرة من �لوقت يف 
�له��و�ء �لطلق للتاأكد من �لق�شاء 
عل��ى فايرو���ص كورون��ا، ومن ثم 

�لفح�ص �ل�شامل للحيو�نات.
وز�رة  �أن  �إىل  �لق��درة  ولف��ت 
عاتقه��ا  عل��ى  �أخ��ذت  �لزر�ع��ة 
�أن يك��ون ه��ذ� �ملو�ش��م مميز� من 
خال �جبار �مل��ز�رع �لذي يربي 
�ملو��ش��ي بذبحه��ا د�خل مزرعته 
ع��رب �إن�شائ��ه م�شلخ��ا يلبي �حلد 
�ل�شح��ة  �ش��روط  م��ن  �الأدن��ى 
و�ل�شام��ة يف ذبحها وحفظها يف 
ثاجات حل��ن توزيعه��ا، م�شدد� 
�لعج��ول  ذب��ح  �شماحه��م  ع��دم 

بطريقة ع�شو�ئية بعد �ليوم.
وع��ن �مل�شاع��د�ت �لت��ي تقدمه��ا 
وز�رته لقطاع �الإنتاج �حليو�ين، 
�أك��د �أنهم ط��و�ل �لع��ام يقدمون 
�لدع��م �مل�شتمر ملز�رع��ي �الإنتاج 
�حليو�ين بالتع��اون مع �ل�شركاء 

و�ملانحن.

انتعاش أسواق المواشي استعدادًا لعيد األضحى المبارك
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يف �إطار حر�ص �لعي��ادة �خلارجية يف م�شت�شفى 
ممي��زة  خدم��ات  تق��دمي  يف  بغ��زة  �ل�شف��اء 
للمو�طنن و�الآالف من �حلاالت �ملر�شية، د�أبت 
عل��ى ��شتح��د�ث نظام تفوي��ج �ملر�ش��ى، ت�شهيا 
عل��ى �ملو�ط��ن لتلق��ى خدمت��ه ب�شهول��ة ووق��ت 

وجهد �أقل.
وت�شتقبل �لعيادة �خلارجي��ة ب�شكل يومي �أكرث 
م��ن 1000-800 مر�جع، وهو م��ا يعني تكد�ص 
�ملر�ش��ى و�ملر�جعن وغياب �لنظام، �الأمر �لذي 
�قت�شى �تخاذ ق��ر�ر بتفويج �ملر�شى و�إعطائهم 
مو�عي��د معين��ة، وهو م��ا ��شتدعى م��ن �الأطباء 
�بت��د�ء �لدو�م م��ن �ل�شاعة �ل�شابع��ة و�لن�شف 
لتقلي��ل �الزدح��ام د�خ��ل �لعي��ادة �خلارجي��ة، 
فامل��كان ال يت�شع لاأعد�د �ملهول��ة و�ملتدفقة من 
�ملر�ش��ى، ومل يت��م �إح��د�ث �أي تغي��ري �أو تطوير 

عليه منذ زمن بعيد.
وم��ع هذ� �لتحول �جلدي��د يف ��شتقبال �حلاالت 
�ملر�شي��ة، ب��ات �نتظ��ار �ملري�ص الإج��ر�ء �شورة 
مقطعي��ة �أو مر�جعة �لطبي��ب ال يتعدى ع�شرة 
دقائق، بع��د �أن كان ي�شط��ف �ملري�ص يف قائمة 
�نتظار مطولة و�لتي كانت ت�شل �ىل عدة �أ�شهر 

حتى يحن دوره.
�رتياح ور�شا

�ملري���ص مثق��ال عاب��د، تعر�شت قدم��ه �ليمنى 
للك�ش��ر وجعلت��ه رهين��ة عكازي��ه، م��ا ��شتدعى 
�ج��ر�ء �ش��ورة �أ�شع��ة فورية، لكن��ه تفاجاأ هذه 
�مل��رة ب�شرع��ة �إمت��ام �الإج��ر�ء�ت بع��د �أن كان 

ينتظر ل�شاعات.
 يق��ول عاب��د:" يف �أق��ل م��ن 10 دقاي��ق �أو رب��ع 
�شاع��ة كنت قاطع تذكرة وماخد �شورة �أ�شعة"، 
معرب��ا ع��ن ر�ش��اه ع��ن �لنظ��ام �جلدي��د �ل��ذي 
نف��ذه ق�شم �لعي��ادة �خلارجية مبجم��ع �ل�شفاء 
�لطب��ي، بهدف تخفي��ف تكد�ص �أع��د�د �ملر�شى 
و�ملر�جع��ن ع��رب نظ��ام �لتفوي��ج عل��ى دفع��ات 
ومر�ح��ل، وه��و م��ا يعن��ي �إعط��اء كل مري���ص 
�زدح��ام  لتخفي��ف  �لطبي��ب  ملر�جع��ة  موع��ًد� 

�ملر�شى �أمام �الأطباء.
وي�شيف وقد بدت عامات �لر�شا عليه": �أ�شعر 

�أن عملي��ة �لت�شجي��ل و�لت�شوي��ر مت��ت ب�شرعة، 
قب��ل ذل��ك كان هن��اك �زدح��ام، �لنظ��ام جميل 
�ملر�ش��ى"،  ل��كل  �الإن�شاني��ة  باحلال��ة  ويرتق��ي 
مو�شح��ا �أن كل �شخ���ص ياأخذ حقه يف �ملر�جعة 

وت�شوير �الأ�شعة باأقل مدة. 

لكل ذي حق حقه

ج��اءت  �الأخ��رى  ه��ي  �لزهارن��ة"  عم��ر  "�أم 
مبعي��ة �بنته��ا لعم��ل �ش��ورة �أ�شع��ة، وفوجئ��ت 
بالنظ��ام �جلديد �ملتبع يف �لعي��ادة، لكنها �أبدت 
�عجابه��ا، قائل��ة: "�لربنام��ج ممت��از، و�الآن كل 
و�ح��د ياأخذ حقه، �ليوم كان موعدي مع دكتور 
�لعظ��ام �أجري��ت �لك�ش��ف لديه و�أخ��ذت �شورة 
�أ�شع��ة البنت��ي، و�شابًق��ا كان��ت هن��اك م�شكات 

حتدث وال يوجد نظام". 
ويف كل م��رة كان��ت تاأت��ي �أم عم��ر �ىل �لعي��ادة 
كان��ت تنتظ��ر وقتا طوي��ا حتى يح��ن دورها، 
�إال �أنه��ا ه��ذه �مل��رة مل ت�شتغرق �أك��رث من �شاعة 

ون�شف.
 وت��ردف قوله��ا:" �شابًق��ا كن��ت �آت��ي �ل�شاع��ة 
�أح�ش��ل عل��ى دوري،  �ل�شاد�ش��ة �شباًح��ا حت��ى 
و�أ�شتغ��رق وقًت��ا طوي��ًا هن��ا، لك��ن �الآن مل�ش��ت 
حت�شًن��ا حت��ى �أن �ل�شرطة تنظ��م �لطابور على 
�شب��اك �لتذ�ك��ر، وال ميك��ن ل�شخ���ص �أخ��ذ دور 
��ا رقمه مثًا  غ��ريه، يف �ل�شاب��ق كنت ترى �شخ�شً
ويدخ��ل  ويتز�ح��م  ياأت��ي   100 و�أن��ت   400

قبلي". 
�ل�شف��اء  مبجم��ع  �خلارجي��ة  �لعي��ادة  وتعت��رب 
�لطب��ي م��ن �أهم �ملر�ك��ز �خلدماتي��ة يف �جل�شم 
�لطب��ي لوز�رة �ل�شحة نظ��رً� للخدمات �جلليلة 
�لت��ي تقدمه��ا للمو�ط��ن �لفل�شطين��ي، كم��ا تعد 
�حل��االت  ��شتقب��ال  يف  �الأول  �لتما���ص  خ��ط 

�ملر�شية من كافة �ملحافظات يف قطاع غزة.

تفويج الحاالت

م��ن جهت��ه يق��ول �ملدي��ر �لع��ام ملجم��ع �ل�شف��اء 
"�لعي��ادة  �إن  �شلمي��ة:  �أب��و  حمم��د  د.  �لطب��ي 

 800-1000 م��ن  �أك��رث  ت�شتقب��ل  �خلارجي��ة 
��ا، ما حتم �تخاذ �إجر�ء�ت �شارمة  مر�جع يوميًّ
و"تفويج" �حلاالت و�إعطاءه��ا مو�عيد معينة، 
و�أن يد�وم �الأطباء �ل�شاع��ة �ل�شابعة و�لن�شف 
بعياد�ته��م لتقلي��ل �الزدح��ام د�خ��ل �لعي��ادة 
�خلارجية، لكون �ملكان �شغرًي� ومل يتم تطويره 
من��ذ �شنو�ت.  والقت �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها 
�لعيادة قبواًل و�رتياًحا لدى �ملو�طنن بداًل من 
�الكتظاظ، بعد �أن ز�د �مل�شت�شفى عدد �ملوظفن 
�الإد�ري��ن وموظف��ي خدم��ات �ملر�ش��ى و�الأم��ن 

لرتيب �لربنامج.
وح�ش��ب �لنظ��ام �ملتبع يت��م حتدي��د موعد لكل 
مر�ج��ع، موزع��ن عل��ى ع��دة ف��ر�ت و�أق�ش��ام 
كاالأ�شعة و�ملخترب و�لعظ��ام، �الأمر �لذي يخدم 
�لطو�ق��م �لطبية وبالتايل يح��دث تباعًد� بن 

�ملر�جعن و�حلاالت �ملر�شية.

مبنى جديد باالنتظار

وي�شي��ف �أب��و �شلمي��ة يف ت�شريح��ات ل�شحيف��ة 
فل�شط��ن:" يوجد م�شروع الإن�ش��اء مبنى جديد 
للعيادة �خلارجية �شُيبنى يف �ملنطقة �ل�شمالية 
�لغربية مل�شت�شف��ى �ل�شفاء على م�شاحة دومنن 
ون�شف �أو ثاثة دومن��ات مبو��شفات عالية، يف 
حن �أن جميع �ملخطط��ات لهذ� �مل�شروع جاهزة 

."
وياأم��ل يف حديث��ه �أن ي�ش��ل �لتموي��ل ب�شرع��ة 
لكي يكون نقل��ة نوعية للخدمة �لطبية مبجمع 
�ل�شفاء �لطبي وقطاع غزة، ونقل �ملر�شى مبكان 

و��شع ال �زدحام فيه.
�لعم��ل  متابع��ة  جلن��ة  ف��اإن  ذك��ره  م��ا  ووف��ق   
�حلكومي بغزة تبنت �مل�ش��روع بقيمة تقديرية 
بلغ��ت ملي��وين دوالر، م�ش��ري� �إىل �أن �ملخططات 
مبوع��د  عل��م  لديه��م  لي���ص  لك��ن  جاه��زة، 
�لتنفي��ذ، الأن جائحة كورون��ا عطلت �لكثري من 

�الإن�شاء�ت.
و�شي�ش��م �ملبن��ى و�حلدي��ث الأب��و �شلمي��ة، �أك��رث 
م��ن 40 غرفة للمر�شى، و�شيك��ون باملكان نف�شه 
خمت��رب �أ�شعة وخدمات مر�ش��ى وتخطيط دماغ 

وع�شب، و�شيخ��دم �مل�شروع عند تنفيذه �لقطاع 
ل�شن��و�ت مقبل��ة، يف وق��ت ت�ش��م في��ه �لعي��ادة 
كم��ا  غرف��ة،   15-20 م��ن  ��ا  حاليًّ �خلارجي��ة 
ال يوج��د كادر طب��ي خم�ش���ص للعي��ادة، و�إمن��ا 
ُي�شتعان باالأطب��اء ح�شب تخ�ش�شاتهم يف �أثناء 

�لدو�م. 

تخفيف االنتظار

�لعي��ادة  وعل��ى �شعي��د تخفي��ف �الزدح��ام يف 
�ل�شف��اء  م�شف��ى  �شيعم��ل  �أي�ش��ا،  �خلارجي��ة 
عل��ى �ر�ش��ال �أطب��اء ملركزي��ن للرعاي��ة �شيت��م 
حتديدهم��ا م�شتقبًا، م��ن ذوي �الخت�شا�ص من 
�لعظ��ام و�مل�شال��ك �لبولية و�الأن��ف و�حلنجرة 
�ملر�جع��ن  �أع��د�د  لتخفي���ص  و�لباطن��ة، 

للم�شت�شفى و�شيتم رفدها باأجهزة �أ�شعة. 
�خلارجي��ة  �لعي��اد�ت  مدي��ر  يق��ول  م��ا  ووف��ق 
مبجم��ع �ل�شف��اء �لطب��ي، د. �أمي��ن �ل�شحب��اين، 
ف��اإن �لعيادة تخدم قطاعات و��شعة من �ملجتمع 
حي��ث يوج��د فيه��ا كل �لتخ�ش�ش��ات، وت�شتقبل 
�ملر�شى م��ن عياد�ت �لرعاي��ة �الأوىل و�لوكالة 
وحتوي��ات �مل�شت�شفي��ات �لت��ي ال يوج��د فيه��ا 
تخ�ش�ص مثل مخ �الأع�شاب، كما تعمل على مد�ر 

ا. �ل�شاعة وت�شتقبل �ألف مري�ص يوميًّ
وي�شي��ف �ل�شحب��اين يف ت�شري��ح �شحف��ي:" يف 
بع���ص �لتخ�ش�ش��ات كان��ت ت�ش��ل ف��رة �نتظ��ار 
�ملو�ط��ن ل��دوره م��ن �شهري��ن �إىل ثاث��ة �أ�شهر، 
)تفوي��ج  �جلدي��د  �لربنام��ج  خ��ال  م��ن  لك��ن 
�حل��االت( ز�د �مل�شت�شف��ى ع��دد �ملر�جع��ن لكل 
طبي��ب، وقلت ف��رة �النتظ��ار بح��د �أق�شى 10 
�أي��ام �إىل �أ�شبوعن".  وح�ش��ب �لنظام �جلديد، 
ب��د�أت وز�رة �ل�شحة باإدخ��ال �ملر�شى من خال 
�أف��و�ج معين��ة، وتق�شي��م �لف��ر�ت ح�شب موعد 
زمن��ي على ثاثة �أفو�ج، م��ا خفف على �ملري�ص 

�النتظار و�شهل عمل �لطبيب. 
يوؤك��د  �ملجدول��ة،  �لعملي��ات  وبخ�شو���ص 
�ل�شحب��اين باأن��ه بعدم��ا ج��رى تفعي��ل �إج��ر�ء 
ا يف تخ�ش�شات كاأنف  �لعمليات بعد �لظه��ر يوميًّ
وحنج��رة، وجر�ح��ة �الأطف��ال وم�شالك بولية 

م�شتقب��ًا، خف��ف �لع��بء �لكب��ري وخف���ص عدد 
�لعملي��ات �ملجدول��ة من 12 �أل��ف عملية �إىل 3 
�آالف.ويب��ذل �الأطب��اء جه��ود� كب��رية لزي��ادة 
ع��دد �لعملي��ات �ليومي��ة للتخفي��ف ع��ن كاهل 
�ملو�ط��ن، وبعدم��ا كانت ف��رة �نتظ��ار �لعمليات 
�ملجدول��ة ت�شل �إىل عام ون�ش��ف �أو عامن، بات 
�الأم��ر �ليوم ال يتعدى عدة �أ�شه��ر وهي عمليات 

حتتمل �النتظار، وفق ما ذكره �ل�شحباين.

تسهيالت الشرطة

ولل�شرط��ة ن�شي��ب ودور مه��م يف �إجن��اح �لنظام 
�جلديد، ومر�قبة �الأمور وتي�شري عمل �الأطباء 
دون �الخ��ال بالنظ��ام �أو �إح��د�ث فو�ش��ى بن 

�ملر�جعن.
م�ش��وؤول ق�ش��م �شرط��ة جمم��ع �ل�شف��اء �لطب��ي 
�لر�ئ��د نور �لدي��ن �لد�ية، يق��ول: �إن �ل�شرطة 
ق�شم��ت �لعي��ادة �خلارجية �إىل ث��اث مر�حل، 
�أواًل �إعط��اء تذك��رة للمو�طن��ن و�النتظ��ار يف 
�خل��ارج ب�شكل متباعد، ث��م مر�شى ح�شلو� على 
�أور�ق ويجل�ش��ون عل��ى كر��ش��ي و�الكتفاء بعدد 
معن على كل كر�شي الإحد�ث �لتباعد، ثم تبد�أ 

عملية �إدخال �ملو�طنن للعيادة".
تو�ج��د �ل�شرط��ة يف �مل��كان كان ل��ه دور كب��ري، 
�شاه��م يف �إنه��اء خمالفات كانت حت��دث من قبل 
مو�طنن ومر�جعن جتاه �أطباء د�خل �لعيادة، 

وفق ما ذكره �لد�ية يف ت�شريح �شحفي.
ويلف��ت �أن �ل�شرط��ة عق��دت لق��اء�ت م�شرك��ة 
الإجن��اح �لربنام��ج، و�أنه��ا ت��ويل �هتماًم��ا كبرًي� 
فيما يتعلق بت�شهيل حركة �ملو�طنن و�ملركبات، 
خا�ش��ة �الإ�شعاف��ات �أوق��ات �لط��و�رئ يف جممع 
�ل�شف��اء، �ل��ذي تبلغ م�شاحت��ه 48 دومنا وي�شم 

�أق�شام هامة.
وتتك��ون �لعي��ادة �خلارجي��ة من ع��دة عياد�ت 
مهيئ��ة وجمه��زة باأجهزة طبي��ة للك�شف �لطبي 
عل��ى �ملر�ش��ى، فيم��ا يب��ذل �الأطب��اء فيه��ا �أروع 
�الأمثل��ة يف �لب��ذل و�لعط��اء، وال يتو�ن��ون ول��و 
للحظ��ة و�ح��دة ع��ن تق��دمي �أف�ش��ل �خلدمات 

�لطبية �ملختلفة.

1000-800 مراجع يوميًا

" العيادة الخارجية بالشفاء".. لكل ذي حق حقه
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غزة-�لر�أي-فل�شطن عبد �لكرمي
يب��دو �أن م�شاريف �شه��ر رم�شان وعيدين 
متاحق��ن، �أرهق��ت جي��وب �لكث��ري م��ن 
�لعائ��ات بغ��زة، وجعلته��ا عاج��زة ع��ن 
�اللت��ز�م باحتياج��ات �أبنائه��ا، يف وقت 
يط��ل في��ه مو�ش��م �ملد�ر�ص بر�أ�ش��ه معلنا 
بد�ي��ة عام در��ش��ي جديد، وه��و ما دفع 
بالبع���ص �ىل �إ�ش��اح �لق��دمي م��ن �لزي 

�ملدر�شي و�ال�شتعانة به. 
ويو�ج��ه قطاع غ��زة ظروف��ا �قت�شادية 
�حل�ش��ار  ج��ر�ء  �شعب��ة  ومعي�شي��ة 
من��ذ  علي��ه  �ملفرو���ص  �الإ�شر�ئيل��ي 
�نتظ��ام  ع��دم  جان��ب  �ىل  عام��ًا،   14
رو�ت��ب �ملوظف��ن وخم�ش�ش��ات �ل�شئ��ون 
�الجتماعية، يف حن تعتمد �آالف �الأ�شر 
يف  �لعيني��ة  �مل�شاع��د�ت  عل��ى  �لفق��رية 

توفري متطلباتها �الأ�شا�شية.
"�أم �ملجد ح�شن" كانت قد قطعت وعد� 
لبناته��ا ب�شر�ء زي جديد للمد�ر�ص، لكن 
ج��اءت �لري��اح مب��ا ال ت�شتهي��ه �ل�شف��ن، 

�ل��زي  عل��ى  �العتم��اد  �ىل  و��شط��رت 
�لق��دمي لهن، فظروفه��ا �ملادية ال ت�شمح، 

يف وقت �أن عمل زوجها لي�ص م�شتقرً�.

جيوب فارغة

تق��ول �أم �ملجد يف حديث ل�"�لر�أي":" يف 
كل ع��ام �أقوم بك�ش��وة بناتي وجتهيزهن 
ب��زي جدي��د، لك��ن ه��ذ� �ملو�ش��م �شاأدب��ر 
نف�ش��ي، فالو�ش��ع �شعب ج��د�"، مو�شحة 
�أنه��ا قام��ت بك�ش��وة �أطفاله��ا يف �لعيدين 

وهو ما �أرهق جيب زوجها.
رم�ش��ان  �شه��ر  م��ن  �ملتاحق��ة  �ملو��ش��م 
�لف�شي��ل وك�شوة عيد فط��ر ومن ثم عيد 
�أ�شح��ى، مل يل��ق بظال��ه عل��ى عو�ئ��ل 
بعينه��ا، فق��د ��شركت �أغلبي��ة �لعائات 
يف تلك �الأزم��ة، خا�شة �أن ماب�ص �لعيد 
تختل��ف متاما عن ماب�ص مو�شم �ملد�ر�ص 
م��ن قرطا�شي��ة  �الأخ��رى  و�حتياجات��ه 

وكتب.

�أم ع��اء �أب��و �شبل��ة م��ن �شكان رف��ح، هي 
�الأخرى مل تقم ب�شر�ء �أي من م�شتلزمات 
فم��رور  الأطفاله��ا،  �ملدر�ش��ة  وماب���ص 

�لعيدين �أفرغ جيب �لعائلة متاما.
ل�"�ل��ر�أي"،  حدي��ث  يف  ع��اء  �أم  توؤك��د 
�أنه��ا مل ت�ش��ل �ل�ش��وق بتات��ا، ومل تق��م 
ب�ش��ر�ء �لزي �ملدر�ش��ي الأبنائها، فالو�شع 
�مل��ادي �شع��ب، و�ملو��ش��م �ملتاحق��ة م��ن 
�حتياجات متو��شلة ق��د �أفرغت جيوب 

زوجها".

االستعانة بزي قديم

وكغريها م��ن �الأمهات، ��شتعانت �أم �أحمد 
حج��ازي، ببع���ص �لزي �ملدر�ش��ي �لقدمي 
�لعي��د،  ببنط��ال  و��شتعان��ت  البنته��ا، 
فيم��ا قامت ب�ش��ر�ء بع���ص �الحتياجات 
�ل�شروري��ة البنها �ل��ذي �شيدخل �ل�شف 

�الأول �البتد�ئي الأول مرة.
تق��ول �أم �أحم��د ل�"�ل��ر�أي":" ��شري��ت 

وعدده��م  الأطف��ايل  مدر�شي��ة  حقائ��ب 
�لعي��د  باأحذي��ة  �كتفي��ت  �ثن��ن، فيم��ا 
وبنط��ال �لعيدي��ن البن��ي، فا ميك��ن �أن 
ن�ش��ري كل �الحتياج��ات �ملدر�شية فهي 
�أحم��ل  �أن  �أ�شتطي��ع  وال  طاقتن��ا،  ف��وق 

زوجي فوق طاقته".
وتلجاأ �لكثري م��ن �الأمهات يف قطاع غزة، 
�إىل �إ�ش��اح �ملاب���ص �ملدر�شي��ة �لقدمية 
�لظ��روف  ج��ر�ء  باأبنائه��ا،  �خلا�ش��ة 

�القت�شادية و�ملعي�شية �ل�شعبة.
م��ن جهته يقول عب��د �أكرم �شاحب حمل 
لبي��ع م�شتلزم��ات �ملد�ر���ص:" �إن حرك��ة 
بع���ص  �أن  خا�ش��ة  نوع��ا،  جي��دة  �لبي��ع 
ل�ش��ر�ء  بالعيدي��ة  يحتفظ��ن  �الأمه��ات 
م��ع  الأطفاله��ن  �لازم��ة  �الحتياج��ات 

حلول مو�شم �ملد�ر�ص".
ل�"�ل��ر�أي:"  حدي��ث  يف  �أك��رم  وي�شي��ف 
�ل��ذي  �ل�شع��ب  �لو�ش��ع �القت�ش��ادي  �إن 
مي��ر ب��ه �لقط��اع �ملحا�شر �أث��ر �شلبا على 
�أو�شاع �ملو�طن��ن وبالتايل على قدرتهم 

�ل�شر�ئي��ة، خا�ش��ة بع��د م��رور عيدي��ن 
�لدر��ش��ي  �لع��ام  وينطل��ق  متتالي��ن". 
�جلديد بعد �أيام قليلة، يف وقت تتكد�ص 
في��ه �لب�شائ��ع و�مل�شتلزم��ات �ملدر�شية يف 

�الأ�شو�ق بانتظار م�شريها.
و�لتعلي��م  �لربي��ة  وز�رة  وكي��ل  وكان 
ثاب��ت،  زي��اد  �لدكت��ور  بغ��زة  �لع��ايل 
�ملد�ر���ص  يف  �لدر��ش��ة  ب��دء  �أعل��ن  ق��د 
�حلكومي��ة ووكال��ة �لغ��وث و�خلا�شة يف 
حمافظ��ات قط��اع غ��زة و�فتت��اح �لع��ام 
�لدر��شي �جلديد يف �لثامن من �أغ�شط�ص 

�ملقبل.
للتعلي��م  �الأول  �ل�شه��ر  و�شيخ�ش���ص 
�ال�شتدر�ك��ي، �ل��ذي ُيركز عل��ى �ملهار�ت 
�لازم��ة للتعل��م �لاح��ق، حي��ث �شتنفذ 
وخط��ة  �ال�شتدر�ك��ي،  �لتعلي��م  خط��ة 
للع��ام  �لدر��شي��ة  �ملو�شوع��ات  توزي��ع 
�لدر��ش��ي �جلدي��د وف��ق �ل�شيناريوه��ات 
�لت��ي و�شعته��ا �ل��وز�رة يف ظ��ل جائح��ة 

كورونا.

بإصالح القديم..هكذا تستقبل غزة مدارسها



غزة- �لر�أي
و�ملحرري��ن  �الأ�ش��رى  وز�رة  ح��ذرت 
وب��اء  تف�ش��ي  خط��ورة  م��ن  بغ��زة، 
�الحت��ال  �شج��ون  د�خ��ل  كورون��ا 
وطالبت �ملوؤ�ش�شات �لدولية ب�شرورة 
ت�شكيل جلنة طبية حمايدة ت�شرف 
على عاج �الأ�شرى �ملر�شي و�الأ�شرى 
يف  كورون��ا  بفايرو���ص  �مل�شاب��ن 

�ل�شجون.
ج��اء ذل��ك، خ��ال وقف��ة نظمته��ا 
وز�رة �الأ�ش��رى و�ملحررين مب�شاركة 
حرك��ة �الأح��ر�ر �لفل�شطيني��ة م��ن 
�أم��ام مق��ر �ل�شلي��ب �الأحم��ر و�لتي 
كان��ت بعن��و�ن " �أ�شر�ن��ا ب��ن فك��ي 
 " كورون��ا  وجائح��ة   ... �لقي��د 
وبح�ش��ور ع��دد م��ن ف�شائ��ل �لعم��ل 
�لوطن��ي و�الإ�شام��ي وجلن��ة �أهايل 

�الأ�شرى و�أ�شرى حمررين.
و�أك��د به��اء �ملده��ون وكيل �ل��وز�رة 
لل�شلي��ب  يك��ون  �أن  �ش��رورة  عل��ى 
�حلماي��ة  يف  مه��م  دور  �الأحم��ر 
�الأ�ش��رى  م��ع  بحيادي��ة  و�لوق��وف 
�لذين يتعر�شون للتعذيب و�الإهانة 
خا�ش��ة  زي��ارة  وعم��ل  �ليومي��ة، 
لاأ�شرى �ملر�شى �مل�شابن بفايرو�ص 
كورون��ا وهما �الأ�شري كم��ال �أبو وعر 
�ل�شربات��ى وتوف��ري  نبي��ل  و�الأ�ش��ري 

�مل�شتلزم��ات  وكاف��ة  له��م  �حلماي��ة 
�لوقائي��ة  و�الج��ر�ء�ت  �لطبي��ة 

�لازمة.
م��ن جهت��ه، �أو�ش��ح خالد �أب��و هال 
ب��اأن  �الأح��ر�ر  حرك��ة  ع��ام  �أم��ن 
�لت��ي  �لطب��ي  �الإهم��ال  �شيا�ش��ة 
بح��ق  �الحت��ال  �شلط��ات  متار�شه��ا 
�الأ�ش��رى �لفل�شطينين باتت عنو�نًا 
ب��ارزً� مل��ا يعاني��ه �الأ�ش��رى، خا�ش��ة 
بعد �رتفاع معدالت �الأ�شرى �ملر�شى 
ودخ��ول ع��دد كب��ري منه��م مرحل��ة 
�إد�رة  ومماطل��ة  �ل�شدي��د  �خلط��ر 
�ل�شج��ون من تق��دمي �لع��اج �لازم 

لهم.
وكي��ل  �لتق��ى  �لوقف��ة  نهاي��ة  ويف 
�لوز�رة و�الأمن �لعام مدير �ل�شليب 
�الأحم��ر �ل�شيد �إجناثي��و كا�شاري�ص 
ومت ت�شليم��ه ر�شال��ة ن�شي��ة توؤك��د 
على �أهمية متابع��ة �أو�شاع �الأ�شرى 
و�الأ�ش��رى  ع��ام  ب�ش��كل  �ملر�ش��ى 
�مل�شاب��ن، وزي��ادة زي��ار�ت �الأطباء 
�لتابع��ن للجنة و�لعم��ل على وقف 
نزي��ف معان��اة �الأ�ش��رى خا�ش��ة يف 
ظ��ل �الإهم��ال �ملتعم��د وتف�شي وباء 
كورونا، و�لعمل �جلاد و�ل�شغط على 
حكومة �الحتال م��ن �جل �ل�شماح 
لذوي �أ�شرى غزة من زيارة �أبنائهم.
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غزة - �لر�أي - حممود �أبو ر��شي
�أعل��ن رئي���ص �ملكت��ب �الإعام��ي �حلكومي 
�شامة مع��روف، �أنه �شيت��م فتح معرب رفح 
�ل��ربي خ��ال �أيام بع��د �نته��اء جتهيز�ت 

��شتقبال �لعالقن.
وقال مع��روف يف ت�شريح لوكالة "�لر�أي" 
�إن �ال�شتع��د�د�ت و�لتجهي��ز�ت ال�شتقبال 
�لعالقن يف كاف��ة مر�كز �حلجر �ل�شحي، 

ويف معرب رفح �شارفت على �النتهاء.
وذكر معروف، �أن��ه من �ملتوقع و�شول نحو 
و�شيت��م  غ��زة،  قط��اع  �إىل  عال��ق   2000
توزيعه��م عل��ى مر�كز �حلج��ر �ل�شحي يف 
�لو�شط��ى و�ل�شم��ال و�جلن��وب، باالإ�شافة 

للمر�كز �ل�شحية �الأخرى.
وكان��ت جلن��ة �لط��و�رئ �حلكومي��ة بغزة 
�شم��ن  رف��ح  مع��رب  �إغ��اق  ع��ن  �أعلن��ت 
تف�ش��ي  ملن��ع  �الحتز�زي��ة  �إجر�ء�ته��ا 

فريو�ص كورونا يف قطاع غزة.

بعد انتهاء التجهيزات 
بمراكز الحجر الصحي

معروف: فتح معبر 
رفح خالل أيام 

الستقبال 2000 عالق

خالل وقفة أمام الصليب األحمر بغزة

وزارة األسرى تحذر من خطورة تفشي وباء 
كورونا داخل سجون االحتالل


