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عيســى  عبــداهلل  الــرأي-  غــزة- 
كرسوع: 

التعامل مــع البحر يشــبه التعامل 
مع المجهول، فهو يحتفظ بأسراره 
عميقا، ويتغير بيــن لحظة وأخرى، 
عاشــره  مــن  إال  ذلــك  يــدرك  وال 
وتعلم بعض أسراره، ونتيجة لعدم 

معرفتنا بهذه األســرار يتحول كثير 
منــا في غمضــة عين إلــى ضحايا، 
حيث يجــدون أنفســهم محاصرين 
فــي لجــة األمــواج التي تســحبهم 
بيننا  يوجــد  المقابــل  نحوها.فــي 
بعــض مــن عرفــوا أســرار البحــر 
ليســخّروا  ترويضــه،  واحترفــوا 

أنفســهم إلنقاذنــا فــي لحظات قد 
نفقد فيها األمل بالحياة.

طواقم اإلنقاذ البحري والمنشــرين 
على طول ســاحل قطــاع غزة هم 
صمــام األمــان للمصطافيــن على 
شــاطئ البحر الذي يعــد المتنفس 
شــبه الوحيــد للغزيين فــي فصل 

الصيف، للهروب من ارتفاع درجات 
الحرارة، وانقطــاع التيار الكهربائي 

في منازلهم لساعات طويلة.
الفلســطينية  الــرأي  صحيفــة 
تواصلــت مــع المهنــدس أحمد أبو 
عبدو، منسق اإلدارة العامة للصحة 
والبيئة في بلدية غزة، لمعرفة دور 

)المنقــذ البحري( ومواعيــد عمله، 
وأسباب الوفاة غرقًا.

أبو عبده؛ أوضح أن موســم اإلنقاذ 
البحــري خــال فترة الصيــف، يبدأ 
تقريبًا من شــهر 5 إلى نهاية شهر 

10، ولكن وبعد تطوير 
10الواجهــة البحريــة بدأ 

حراس الشاطئ.. مهمات صعبة على أمواج الخطر
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي - آالء النمر
فــي ذات التاريخ الــذي يصادف 
لمناهضــة  العالمــي  اليــوم 
التعذيب، تُصر األجهزة األمنية 
بغطاء من السلطة الفلسطينية 
بالضفــة المحتلــة علــى إثبات 
وجودها وترك بصمتها الدموية 
فــي إحــداث يــوم فــارق فــي 
المفضــي  التنكيــل والتعذيــب 
إلــى المــوت دون تضييع وقت، 
وهذا اليوم كان فارقًا بالنســبة 
الفلســطينية حينمــا  للســلطة 
قضت أخيرًا علــى الصوت الحر 
الذي يمتلكه الناشــط السياسي 

"نزار بنات".
"أنا فــي أي لحظة ممكن أموت، 
مش مهم كتيــر، المهم أوالدنا 
يعيشوا بعدنا بكرامة"، الناشط 
كان  بنــات"  "نــزار  السياســي 
يعرف نفســه جيدًا، وكان يوقن 
تمام اليقين طبيعة الثمن الذي 
ســيدفعه ألجل كلمــة حق في 
وجه ســلطان جائر، فهــو أعلم 
الناس بقانون الغاب الذي يحكم 

باده.

بالصوت العالي
اليوم الخميس الرابع والعشرون 
من شــهر يونيو، تمام الســاعة 
الثالثــة والنصف فجــرًا اقتحمت 
مجموعــة مكونــة من خمســة 
وعشــرون مســلحًا من األجهزة 
األمنية الفلسطينية منزل "نزار 
الخليــل،  دورا  بمدينــة  بنــات" 
واختطفته إلى المكان المخطط 
خطتهــا  لتنفيــذ  مســبقًا  لــه 

بالقضاء األخير على صوته.
الخامســة فجرًا،  الســاعة  تمام 
أي بعد ســاعة ونصف فقط من 
اختطافــه أعلــن أنه قــد توفي 
بعد تدهور صحته بأحد مشافي 
الســلطة  الخليل، وهكذا نفذت 
مخططهــا بالقضــاء علــى حــر 
جديد، لم يكن األول ولن يكون 

األخير!.
التفاصيل المروعة التي سرعان 
مــا تكشــفت خيــوط حقيقتهــا 
كالشــمس ال تغطــى بغربــال، 
أضرمت نــارًا الغضب في مواقع 
والتــي  االجتماعــي،  التواصــل 
كانــت منصــة أساســية لـ"نزار 

بنات" بالظهور عبرها.
وتأتي جريمــة تصفية واغتيال 
بنــات  الحقوقــي  الناشــط 
بعــد سلســلة مــن االعتقــاالت 
ارتكبتهــا  التــي  واالعتــداءات 
أجهــزة أمن الســلطة بحقه في 
أوقــات ســابقة كان أخرها قبل 
شــهرين حين قامــت مجموعة 
من الملثمين بإطاق النار على 
منزلــه، ممــا أدى الــى إصابــة 

زوجته الحامل.
الحادثــة  هــذه  إثــر  وعلــى 
فقــد حــذر تجمــع المؤسســات 
الحقوقيــة فــي بيانــه الصــادر 
بتاريخ 3/5/2021م من اغتيال 
وتصفية الناشط بنات بعد تلك 
الســلوكيات التي تشير الى نية 
مبيته لدى أجهزة امن الســلطة 

باالغتيال.
التهمــة  العالــي"  "بالصــوت 
"نــزار  تكبــد  التــي  الواضحــة 
بنات" ثمنهــا بتصفيته بطريقة 
تشــبه أعمال العصابات وقطاع 
الطرق، فــكان واحدًا ممن أعلى 
صوته بالمعلومات التي يمتلكها 

ويحاجج السلطة عليها علنًا.

اختراق للقانون
الحقوقيــة  المؤسســات  تجمــع 
"حريــة" يســتنكر جريمة مقتل 
المواطــن "بنــات" ، فإنــه يؤكد 
أن حريــة الرأي مكفولة بموجب 
القانــون الفلســطيني، ويؤكــد 
علــى ضمان القانون األساســي 

العمــل  لحريــة  الفلســطيني 
فيــه،  والمشــاركة  السياســي 
ويصــف التجمــع جريمــة القتل 
وما تقوم به أجهزة أمن السلطة 
من اعتــداءات واعتقــاالت بحق 
الناشطين هو هدرًا لكافة القيم 
والمبادئ واألعراف الفلسطينية.

كمــا ويمثل خرقًا واضحًا لميثاق 
التوقيــع  تــم  الــذي  الشــرف 
عليــه فــي العاصمــة المصرية 
"القاهــرة" والــذي أكــدت فيــه 
الفصائــل على حظــر االعتقال 
علــى خلفيــة سياســية وحظــر 
استهداف نشطاء الرأي ونشطاء 

المجتمع المدني.
فيمــا علــق المحلل السياســي 
أحمــد الكومــي علــى الجريمة 
بقوله إن الســلطة الفلسطينية 
تُلحق فضيحــة لقاحات كورونا 
بفضيحة أخرى وجريمة بشــعة 
باغتيال الناشــط السياسي نزار 
بنات بعقليــة وطريقة عصابات 

اإلجرام.
متابعــًا أن هذا انعــكاس لغياب 
االســتبداد  وتفشــي  القانــون، 
األمني واستبداد الجهل، والقمع 
بالضفة، فيما تقدم السلطة كل 
األدلــة على فســادها وعجزها، 
وطنيــة  لجــان  ألي  قيمــة  وال 
شُّكلت لهذا الغرض؛ ألن الخرق 

اتسع على الواقع.
وأكد الكومــي على أنه ال يمكن 
أن ينتهي هذا الوضع ما لم يقرر 
شعبنا االســتبداد على السلطة 

األمنيــة،  أجهزتهــا  وتعريــة 
وفضــح  ســلوكها  ومهاجمــة 
جرائمها، مشــيرًا إلــى أن "نزار 
بنــات" ســيظل فكــرة ونموذج 
والحرّ،  الفدائــي  للفلســطيني 
ولــن تنتهي هــذه الفكرة طالما 
ظــل عجز الســلطة وفســادها، 
فأينمــا وجــد الفســاد والعربدة 
وجد الثوّار، وســيعود لكم نزار 

جديد.
اإلســرائيلي  بالشــأن  الخبيــر 
عدنــان أبو عامر وصف الجريمة 
أقامنا  :"الحالة تجعــل  بقولــه 
عاجــزة أمــام جريمة قتــل نزار 
بنات، الناشط السياسي ومرشح 
االنتخابــات بعيدا عــن الكلمات 
الغاضبة في  الحزينة والمشاعر 
هــذا الموقــف الجلــل، لكــن ما 
يحصل فعا هو نتيجة طبيعية 
لســلوك يقــوم به قاتلــوه منذ 
ســنوات دون رادع أو محاسب.. 
الرحمــة لروحــك يا أبــو كفاح، 

واللعنة لقاتليك.
فيما وصف الكاتب وسام عفيفة 
الجريمة بأنها اغتيال مع ســبق 
وإكمــااًل  والترصــد،  اإلصــرار 
لنهج االحتــال الهادف لطمس 
الحقائــق وقتل الصــوت العالي 

الناطق بالحقيقة.

وضع حد
حركــة حمــاس قالــت إن هــذه 
والمنظمــة  المدبــرة  الجريمــة 
تعكــس نوايا وســلوك ســلطة 

األمنيــة  وأجهزتــه  عبــاس 
تجــاه أبنــاء شــعبنا والنشــطاء 
وخصومــه  المعارضيــن 

السياسيين.
حمّلــت الحركــة في بيــان لها، 
رئيــس ســلطة أوســلو محمود 
المســؤولية  وســلطته  عبــاس 
تداعيــات  كل  عــن  الكاملــة 
ونتائــج هــذه الجريمــة النكراء 
التي تضاف إلى سلســلة جرائم 
وانتهــاكات هذه الســلطة بحق 
أبناء شعبنا، وإن دماء نزار بنات 
ســتظل لعنًة تاحق المجرمين 
أنفســهم  باعوا  الذين  والقتلــة 

وضمائرهم ألعداء شعبنا.
بيانهــا  فــي  وأعربــت حمــاس 
عــن رفضها الشــديد ألســلوب 
االســتقواء على أبناء شعبنا في 
المســتوطنين  مقابــل عربــدة 
الشــوارع  وجنــود االحتال في 
رادع،  دون  والقــرى  والمــدن 
وأجهزتهــا  الســلطة  محملــه 
األمنيــة كامل المســؤولية عن 

هذه الجريمة النكراء.
من جهتهــا، أكدت حركة الجهاد 
اإلســامي، أن جريمــة اغتيــال 
المناضــل نــزار بنــات على يد 
أجهزة أمن الســلطة في الخليل 
علــى  التعــدي  مــدى  تكشــف 
الحريــات وقمــع وماحقــة كل 
المعارضين لسياســات السلطة 
بجــرأة  والواقفيــن  ونهجهــا 

وشجاعة في مواجهة الفساد.
الفلســطينية جمعاء  الفصائــل 
شــددت علــى عــدم الســكوت 
علــى الجريمــة وعدم الســماح 
بمرورهــا مرور الكــرام؛ مؤكدة 
المراكــز  قيــام  علــى ضــرورة 
والمؤسّسات الحقوقية، بدورها 
المطلوب إزاء هذه الجريمة بكل 
أبعادهــا ودالالتهــا وغيرها من 

القضايا المماثلة.
ودعت الفصائل جماهير الشعب 
الفلســطيني إلى أوسع مشاركة 
وطنيــة وشــعبية فــي تشــييع 
الشــهيد نــزار بنــات، مطالبــًة 
والمؤسســات  والفصائل  القوى 
والحقوقية،  والمدنية  الشــعبية 
والعشــائر الفلســطينية بأوسع 
الشــهيد،  ذوي  مــع  تضامــن 

ورفض الظلم واالستبداد.

تفاصيل مروعة في اغتياله

غضب فلسطيني واسع الغتيال السلطة “نزار بنات”
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غزة-الرأي
ينتظر الصيادون الفلســطينيون 
في قطــاع غــزة، بفــارغ الصبر 
"موسم العتمة" وهو موسم صيد 
إقبال  ويكون  الســردين،  أسماك 
المواطنيــن عليهــا فــي الشــهر 

الحالي من كل عام.
ومــن خــال هــذا الموســم يتم 
مــن  كبيــره  كميــات  اصطيــاد 
الســردين، قد تُمكن الكثير من 
الصيادين من االيفاء بالتزاماتهم 
طــوال  المتراكمــة  وديونهــم 
القيــام  عــن  فضــًا  الموســم، 
بأعمــال الصيانة هم وشــباكهم 

وغيرها.
غيــر أن هذا الموســم، جاء ليس 
الصيادين،  مراكب  تشــتهي  كما 

فقــد أغلق االحتال اإلســرائيلي 
البحــر كليــًا في وجــه الصيادين 
لمده 11يومًا، وذلك بالتزامن مع 

عدوانه األخير على قطاع غزة.
وبعد انتهــاء العدوان تم تقليص 
مســاحة الصيد إلى ســتة أميال، 
ممــا أدي إلى نقص فــي كميات 
الصيد، وبالتالي عزوف الصيادين 
عن النزول للبحــر، كون منطقة 

الـ 6 ميل تعتبر جرداء.
األخيــر  االحتــال  قــرار  ورغــم 
بتوســعة مســاحة الصيــد إلى9 
ميــل، فقد بقــي الحــال على ما 
هو عليه، ذلــك ألن ليالي الصيد 
الحاليــة قمريــة وال يجــود فيها 
الصيــد، وقليــًا مــا يبحــر فيها 

الصيادون.

ووفقًا إلفادة اإلدارة العامة للثروة 
الزراعة،  لوزارة  التابعة  السمكية 
فإن انتاجيــة المصيد مــن كافة 
األســماك المتنوعــة لهــذا اليوم 
األحــد 14 طــن، وأمــس كانــت 

13طن.
يذكر أن االحتال يمنع تســويق 
األسماك من غزة للضفة الغربية، 
األمر الذي أدى إلى انخفاض حاد 

في أسعار األسماك.
الصياديــن،  علــى  وتجتمــع 
الصيد  مآسي تقليص مســاحات 
باإلضافة  االحتــال،  ومضايقات 
الــي تهالــك معــدات الصيد من 
منــع  بســبب  وشــباك  مراكــب 
الغيــار  قطــع  ادخــال  االحتــال 

ومعدات الصيد.

مأساة ومنع
بدوره؛ قــال نقيب الصيادين نزار 
عيــاش، أن واقــع الصياديــن في 
قطــاع غزة يزداد ســوءًا يومًا بعد 
اآلخر، داعيًا إلــى الضغط الدولي 
علــى ســلطات االحتــال لوقــف 
االنتهاكات ضــد الصيادين الذين 
يتعرضون لحصــار بحري منذ 14 
عامًا.  وقال عياش  في تصريحات 
صحفية  إن قوات االحتال تسمح 
باإلبحار بمسافة  للصيادين  فقط 
9 أميــال بحرية، وهذه المســاحة 
الضيقــة ال تكفي لكي يتحرك بها 
نحــو )1000( قــارب، يعتاش من 

ورائها قرابة )4500( صياد.
 وأشــار إلى أن االحتــال، يحتجز 
و)60(  )27( حســكة صيــد  نحــو 

محــركا، وهــو مــا يعطل نشــاط 
الصيادين ويمنع عليهم توســعة 
أعمالهــم ورفــد الســوق المحلي 

باحتياجاته من البروتين. 
ولفــت عيــاش أن زوارق االحتال 
الحربية ألحقــت في أثناء العدوان 
األخيــر على قطــاع غــزة أضرارا 
بمعــدات الصياديــن وقواربهــم، 
تنوعت بيــن الحــرق، والتخريب، 

واستهداف الورش.
وشدد نقيب الصيادين أن سلطات 
االحتال تمنع إدخال مســتلزمات 
المعابــر،  عبــر  ضروريــة  صيــد 
"الفيبرجــاس"،  مــادة  وأهمهــا 
وقطع غيار ومعدات ثقيلة، ما أدى 
إلــى فقــدان الصيــاد قدرته على 

ممارسة هذه المهنة.

الصيادين.. بين تقليص مساحة الصيد 
و ضياع موسم "السردين"
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غزة-الرأي- آالء النمر
منــذ تاريخ العاشــر من شــهر 
مايــو وحتى اليــوم األخير من 
شــهر يونيو، تسجل المشاريع 
التجارية عبر منصات التواصل 
االجتماعي بقطــاع غزة، موتًا 
بطيئــًا وكســادًا واضحــًا فــي 
حركتهــا التــي حكــم ضدهــا 
وذلك  اإلســرائيلي،  االحتــال 
من خال إغاق معبر كرم أبو 

سالم.
ويمكن حســاب الفترة الزمنية 
بشكل آخر، فقد مر عيد الفطر 
تحــت  الفلســطينيين  علــى 
ســطوة العدوان، وها هو عيد 
األضحى على مشــارف القدوم 
مكدســة  زالــت  ال  والبضائــع 
في موانئ اســدود، مع ارتفاع 
الخســائر الفادحة لــدى التجار 

وأصحاب المشاريع الخاصة.
فــي اآلونــة األخيــرة شــهدت 
المشاريع الخاصة نجاحًا بارزًا، 
ما ساعد على تشجيع التسوق 
عبــر االنترنــت، ولكــن هــذه 

التجــارة أول المتأثرين بإغاق 
االحتــال  وعرقلــة  المعابــر 
علــى  والتضييــق  للبضائــع 
طبيعة ما يســمح بدخوله إلى 

غزة.
تطول القائمــة التي يرصدها 
مــن  بالممنوعــات  االحتــال 
حتــى  المســتوردة،  البضائــع 
يصنفهــا  المابــس  مــاركات 
االحتال بين مسموح وممنوع، 
عدا عن تأخير إدخال شــاحنات 
البضائــع عــن قصــد، لتكبيد 
والتجــار  المشــاريع  أصحــاب 

خسائر فادحة.
وشــهدت أســعار بعض السلع 
ظــل  فــي  ملحوًظــا  ارتفاعــا 
نقصها من األســواق المحلية، 
فــي حين نفذت بعض الســلع 
نهائيــا، ما ســاعد على تكاتف 

ظهور األزمة في المنطقة.

من أيام العيد
الثاثينية إيمــان فضل واحدة 
من أصحاب المشاريع الخاصة، 

حيث تعمل في توريد البضائع 
قبــل  مــن  عليهــا  الموصــى 
الزبائــن من تركيــا إلى قطاع 
غزة، ولكن االحتال هو العقبة 

األولى.
تقول إيمــان: "بضائع العيد ال 
زالت منذ عيد الفطر في ميناء 
اســدود، ولم يراعــي االحتال 
أن الحاجيــات تلــزم ألغــراض 
العيــد، وهــو  إحيــاء مراســم 
أدنى احتياجات المواطنين في 

قطاع غزة".
مشــروع إيمــان منذ خمســين 
يومًا متوقف عن الحركة، فكل 
آمال مشــروعها تســتند على 
حركــة المعابر، ولكن االحتال 
الخســائر  افتعــال  يتعمــد 

وتشديد الحصار.
المشابهة،  المشــاريع  عشرات 
االنترنــت  بتجــارة  المتعلقــة 
توقفت بفعل تشديد الحصار، 
رغم أن هذا النوع من التسوق 
هــو صيحــة العصــر، إال أنهــا 
معاقــة بعقوبات االحتال ضد 

قطاع غزة.

زيادة البطالة
مــن جهتــه، ذكــر مديــر عام 
المعابــر بــوزارة االقتصاد في 
غــزة، رامــي أبــو الريــش، أن 
يســمح  اإلســرائيلي  االحتال 
منــذ بدايــة العــدوان، بإدخال 
جزئي للبضائع، كبعض السلع 
األساســية من المواد الغذائية 
واألدويــة واألعاف ومحروقات 

للسيارات.
وقال أبو الريش في تصريحات 
صحفيــة  إن سياســة الضغط 
ويمنــع  مســتمرة  والحصــار 
االحتــال إدخال المــواد الخام 
التــي تعطل بعضها  للمصانع 

خال العدوان األخير.
وأكد أن اســتمرار إغاق معبر 
"كرم أبو سالم" يعود بالسلب 
على جميع التجار ويشل حركة 
التجارة، ويزيد معدالت البطالة 
في ظل إغــاق بعض المحال 

التجارية والمصانع.

وأضــاف "قبل العــدوان األخير 
علــى غــزة، كان يدخــل أكثر 
من 400 شــاحنة عبــر المعبر 
يوميًا، ولكن حاليا ال تزيد عدد 

الشاحنات الواردة عن 80".
وأشــار مدير عام المعابر، إلى 
أن الكثير من البضائع مكدسة 
في الموانئ ومخازن شــركات 
النقل في الكيان اإلســرائيلي، 
"وهو ما يزيد من خســائرهم 
"أرضيــة"  دفــع  بســبب 
ألصحــاب الشــركات والموانئ 

اإلسرائيلية".
ولفت إلــى أن االحتــال يمنع 
عبــر  الخضــراوات  تصديــر 
الغربية  إلــى الضفــة  المعبــر 
والدول العربيــة، وهو ما يزيد 
مــن متاعــب المزارعين الذين 
اضطــروا لتســويق منتجاتهم 

بأسعار رخيصة.
االحتال  يمنع  ومنذ ســنوات، 
الســلع  مــن  العديــد  إدخــال 
ذريعة  تحــت  الخــام  والمــواد 

"االستخدام المزدوج".

مشاريع األون الين بغزة .. ميتة مع وقف التنفيذ
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علــى منصــة حفــات التخــرّج في 
جامعــة بيرزيــت صعــدت الخريجــة 
الوجــه  الكــرد،  منــى  المقدســية 
األنثــوي الثائر في وجه ســارق بيتها 
وقالــت  اإلســرائيلي"،  "المســتوطن 
الشــهيرة  عباراتها  المعهود  بصوتها 
"آن للنكبــة أال تســتمر"، وهي تعرف 
تمــام المعرفة أنها تقــف على رأس 
جيــش من الطاب أمثالهــا، يحملون 
ذات الفكــرة ويعملــون علــى هــدف 
زوال  باســم  تهتــف  التــي  الثــورة 
االحتــال ورفــض التهجير القســري 

من بيوتهم.
ذاتــه  بحــد  االســم  الكــرد"  "منــى 
يعرّف عن هويته المقدســية باســم 
حي الشــيخ جــراح، صاحبة الســجال 
الطويل مع الســارق والمحتل، وهي 
ذاتها صاحبة البيت المقسوم، نصفه 
تسكن بداخله والنصف اآلخر مسروق 
من المســتوطن "يعقوب"، الذي منح 
نفســه حق األولوية في سرقة بيتها 
"على عينــك يا تاجر"، حيــن أخبرها 

أنــه إذا لــم يســرقه هو فسيســرقه 
مستوطن آخر.

فــي ظهورها المبتهــج األول منذ ما 
يزيــد عن شــهرين من الســجال مع 
المحتــل النتزاعهــا بيتهــا وثمانيــة 
وعشــرون عائلــة مقدســية آخرين، 
تحمل على رأســها قبعة التخرج من 
كلية اإلعام بجامعــة بيرزيت، وفي 
كلماتهــا تعلــن :"إن شــاء اهلل يلتغي 
قرار حصــار الحــي، وتلغى قــرارات 
تهجيرنا من بيوتنــا، وأعزمكم على 
مقلوبــة فــي نصــف بيتنــا"، وتلــك 
"المقلوبــة" هي أكلــة االنتصار كما 

يتفق المقدسيون.
وأكملــت "الكــرد" وهــي مــن علــى 
صرح جامعتهــا :حمالكم معي تحية 
من حي الشــيخ جــراح الصامد، ومن 
القلعــة الصامدة ســلوان، أكيد أنتم 
تعرفون عــن الحي ليــس فقط ألنه 
تم الحديث عنه في اإلعام واألخبار، 
لكنه أيضًا ألنــه يذكرنا بالنكبة التي 
لــم تنتهي مــن 48 حتــى اآلن، ألننا 
نعيش ما يحدث في حي الشيخ جراح 

وسلوان ولفتا وفي كل القدس، وبيتا 
واألغــوار وكل أماكــن تواجدنــا في 
الضفة الغربية والداخل المحتل وغزة 
والشــتات من تهجير قســري، وهدم 
للمنــازل وتطهيــر عرقــي واعتقــال 

ونفي والقائمة تطول".
كليــة اإلعــام فــي جامعــة بيرزيت 
احتضنــت بين مقاعدهــا صوتًا قويًا 
جريئًا ناطقا قبل أوان نضوجه، وكان 
هذا الصــوت يعــود للصحفية "منى 
الكــرد" والتي أضحــت تلقائيًا أيقونة 
والثبــات وزئبــق األحداث  االنتصــار 
فــي حي الشــيخ جــراح، عبــر نقلها 
لكل ســكنة وحركة في حيها المهدد 
بالتهجير وإخائه من أصحابه لصالح 

المستوطنين األغراب.
"منى الكرد" اختارت دراســة اإلعام 
لتســلط الضــوء على حارتهــا وحيها 
وبيتهــا ومدينتهــا ووطنهــا، مقدمة 
الشــكر لجامعــة بيرزيت التــي قالت 
"إنها علمتني كيف أقول كلمة الحق".

اشــتهر المســتوطن يعقوب بجملته 
التي خاطــب بها منى الكــرد "إذا لم 

أسرق بيتك سيســرقه شخص آخر"، 
وبكل فظاظة يتجول في منزل الكرد 
الذي يســتوطنه بحي الشــيخ جراح، 
ويشــتبك بشــكل يومــي بمواجهات 
لفظية مع السكان في المنطقة، عدا 
عن اعتداءاته المتكررة على الجيران 

ومجادلتهم.
المستوطن قبل أيام اعتدى برشاش 
األلوان على اإلعامية "منى" وحاول 
رش الطــاء علــى وجهها مباشــرة، 
متمنيا لو كان معــه رذاذ الفلفل كي 
يضمــن أذيتها، لم تســكت لــه ابنة 
الشــيخ جراح فصرخــت ودافعت عن 

نفسها.
شخصية يعقوب دفعت الفلسطينيين 
للبحث عنها، ليس لقيمته بل ألن كل 
شــيء فيه مريب شــكله تصريحاته، 
والغمــوض الــذي يدور حولــه، اال أن 
معرفــة أصلــه ال يســتعصي علــى 

الفلسطينيين.
وبعــد البحث والتحري تبين أن اســم 
المســتوطن البدين )جاســتين ســي 
فوتشي(، ويعقوب اسم مستعار لهذا 

الرجل األمريكي القادم من نيويورك.
ولم يــأت الصراع داخل حي الشــيخ 
جــراح عبثــا، بــل هنــاك يــد خفية 
تساهم في جلب المستوطنين وطرد 
الســكان من بيوتهم، وهــي جمعية 
"نحات شــمعون" اإلســرائيلية التي 
تقود سلســلة من الدعاوى القضائية 
إلخاء منازل الفلسطينيين في هذه 

المنطقة.
يذكــر أن الجمعية كانت قد اشــترت 
أرضا عــام 2003 بحي الشــيخ جراح 
بمحاذة المنازل الســتة  المُستهدفة، 
مقابــل 3 ماييــن دوالر، وابتاعتهــا 
من أحفاد اليهود الذين كانوا حصلوا 
 عليها في نهاية القرن التاســع عشر، 

أيام السلطنة العثمانية . 
وهكذا يســتمر الســجال بين أهالي 
المقدســية وأبرزهــا حيــي  األحيــاء 
ســلوان والشــيخ جــراح، وقــد بدأت 
أولى جــوالت الهدم في حي ســلوان 
المقدســي المهــدد بالهــدم واإلخاء 
واالســتيطان، إمــا دفعــة واحــدة أو 

بالتقسيط، المهم أن الهدف نفسه!.

في حي الشيخ جراح .. طربوش تخرج ومعركة لم تنتهي
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
تتســارع دقات قلــب الطفلة رهف 
ابنة الخمس ســنوات، عند ســماع 
أي صــوت عــال، تهــرع إلى حضن 
والدتهــا لتختبئ فيــه، تحاول األم 
جاهــدة التهدئــة من روعهــا، بأن 
هذا الباب قد أغلــق نتيجة اندفاع 

الهواء بشدة.
هذا جزء بسيط مما تعيشه الطفلة 
عقب انتهــاء الحــرب األخيرة على 
غــزة، والتــي اســتمرت 11 يومــًا 
ووصفــت بأنها األعنف واألشــرس 
مقارنــة بثاثــة حــروب ســابقة، 
خلفت عقبها الكثير من المشكات 
مثــل  األطفــال،  لــدى  النفســية 
والتوتر  والقلق  الليليــة  الكوابيس 

والعصبية والبكاء بسهولة.
 وعايــش أطفال غزة أيــام صعبة 
فقدوا خالها أحبة، فمنهم من فقد 
والديــه ومنهــم من فقــد والده أو 
والدته، أو بعضا من افراد عائلته أو 
أقــارب وأصدقاء، فيما كانت رائحة 
المــوت والدماء تفوح من كل بقعة 

في قطاع غزة.

قلق وتوتر
تقــول والــدة رهــف:" منــذ انتهاء 
الحرب، الحظت تغيرا على ســلوك 
الشــديد  الخــوف  مثــل  طفلتــي، 
والتوتــر عند وقوع شــيء ما على 
األرض بقــوة أو اغاق باب المنزل 
المتواصــل على  والبــكاء  بشــدة، 

أبسط سبب".
وتؤكــد في حديــث لـ"الــرأي"، أن 
قاســية  كانــت  األخيــرة  الحــرب 
وشرســة جدا، إلى الحــد الذي ترك 
آثاره على فئــة الكبار وليس فقط 
األطفــال، موضحــة أنهــا تحــاول 
بأســلوبها تهدئة طفلتهــا واحتواء 
قلقهــا، والتخفيف من حــدة التوتر 
لديهــا دون اللجــوء إلــى أي طبيب 

نفسي معالج.

كوابيس ليلية
أم األميــر حميد، تعانــي ابنتها هي 
األخــرى مــن كوابيس ليليــة تؤرق 
نومهــا عقب انتهاء الحرب، إلى الحد 
الذي يجعلها تستيقظ ليا وتجهش 
بالبكاء دون توقــف، حتى أنها باتت 

تكــره حلول الليــل وموعــد النوم، 
فأصــوات القصــف والصواريخ التي 
اعتادت على ســماعها ليا وًلت دون 
عودة، اال أن مشاهد الدمار والقصف 
لم تغب عــن ناظريهــا وعلقت في 

ذهنها.
وكان القصف اإلســرائيلي الوحشي 
يشــتد بعــد منتصف الليــل فيحول 
ليل أهالي غــزة إلى نهار، فيما كان 
صــوت القنابــل االرتجاجيــة يوقف 

قلوب األطفال والنساء خوفا ورعبا.
حديــث  فــي  األميــر  أم  تقــول 
لـ"الرأي:"" لم نشــعر بالخوف مثلما 
شــعرنا به في هذه الحرب، حتى أن 
قلوبنا باتت ترتعد خوفا عند سماع 
صوت مرتفــع، وأول مــا يخطر في 
بالنــا صــوت القصف"، مشــيرة إلى 
أنهــا تتعامــل مــع أطفالهــا بروية، 
وافهامهــم أن الحــرب انتهــت وأنه 
ال داعي للخوف. مشــكات نفســية 

وسلوكية
مــن جهته يقــول المرشــد التربوي 
والنفسي محمد اسليم:" بكل تأكيد 
أن الحــرب األخيرة علــى غزة كانت 

قويــة وعنيفة جدا مــن حيث المدة 
والمحتــوى، فالكل تضــرر من هذه 
الحرب ليس األطفــال فقط، فالكل 
كان معرضــا للمــوت، حيــث الخوف 

كان يدق في قلوب الجميع".
حديــث  فــي  اســليم  ويضيــف 
لـ"الــرأي":" النســاء واألطفــال هما 
المجتمــع،  فــي  األضعــف  الحلقــة 
وعقــب الحــرب ظهــر علــى الكثير 
منهم أعراض سلوكية وازدياد حالة 
العنف، والحركــة الزائدة والامباالة 
أكثر مما كانت عليه ســابقا، اضافة 
إلى االنطواء وانعزال البعض منهم 

عن االخرين".
ووفق مــا ذكره فقد ظهــرت حاالت 
تشــتت وحــاالت نفســية كالخــوف 
والقلق والتوتــر والكوابيس الليلية، 
كل هذه الحــاالت ظهرت على كثير 

من األطفال بعد الحرب االخيرة.
وجــود مشــكات  أن  إلــى  ويشــير 
األطفال،  لــدى  نفســية وســلوكية 
يكــون لها أثــر بعيد عليهــم إذا لم 
تعالج في الوقت المناســب وبأسرع 
وقــت، حيث من الممكــن أن تتطور 

وتتحول إلى اضطرابات وبعدها إلى 
أمراض. "ليس هذا فحسب، فهناك 
حــاالت يمكن أن تظهــر اضطرابات 
العصبــي  الجهــاز  وظائــف  فــي 
المســتقل وأعــراض فســيولوجية، 
مثل زيــادة ضربات القلــب والعرق 
والرعشــة"، يقــول اســليم. وحول 
الجانــب،  هــذا  فــي  األهالــي  دور 
يؤكــد أن الخروج من هــذه الدائرة 
يتطلب من األهالي اســتخدام عدة 
أساليب عاجية سريعة مع األطفال 
كالتفريــغ االنفعالــي، والحديث مع 
الطفــل حول ما ســمعه من أصوات 
تــرك  وأيضــا  والتدميــر،  القصــف 
مســاحة من الوقــت لألطفــال من 
خــال الرســم والتلوين فــي أجواء 

الموسيقى الهادئة.
ويمكن الخروج من األوضاع النفسية 
الســيئة للطفل، من خال ممارسة 
بعض األلعــاب الفردية أو الجماعية 
معهــم، ومحاولة قدر اإلمكان اخراج 
األطفــال إلــى المنتزهــات والبحــر 
والحدائــق لتغييــر نفســيتهم مــن 

أجواء الحرب الخطيرة

أطفال غزة بعد الحرب.. كوابيس وقلق واكتئاب
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هنــاك الكثيــر مــن األشــخاص 
الذين يعانون من التهاب وتهيج 
العيــن واحمرارهــا وفــى بعض 
األحيان تظهر الحكة في العين، 
 ”health line“ لموقــع   ووفقــا 
الطبــي فإن هؤالء ال يحملون أيا 
من األمراض فــي أعينهم وإنما 
تســهم في أعراضهــم العادات 
الخاطئة على مدار اليوم وخاصة 

في وقت العمل.
ووجــه التقرير الطبي المنشــور 

على الموقع ، عددا من النصائح 
التــي يجــب اتباعها بعيــدا عن 
العــاج الدوائــي والتــردد على 
األطبــاء جراء ما تســببه متاعب 
العيــن من الصداع وعدم القدرة 
النظــر، والشــعور بالكثير  على 
مــن األلــم وجــاءت أبــرز هــذه 

النصائح كالتالي:
1 - البــد مــن اســتراحة العيــن 
كل 20 دقيقة مــن خال النظر 

لمسافة 6 أمتار بعيدا.

2 -البد من النهوض خاصة في 
المكتبية كل ســاعتين  األعمال 
وأخذ قســط مــن الراحــة بما ال 

يقل عن 15 دقيقة.
3 - في حالــة كون العيون جافة 

البد من فتحها وغلقها أكثر.
مضــادة  شاشــة  -اســتخدام   4
يســتخدمون  لمــن  للوهــج 
الكمبيوتــر بصــورة كبيــرة في 

أعمالهم.
وأضاف التقرير، أن الحرص على 

راحة العيــن يجنبنــا الكثير من 
األعــراض وأهمهــا التهاب جفن 
العين والتي تســبب آالما كثيرة 
والشــعور بالصــداع فــي كثيــر 
من األحيــان، وعدم القدرة على 

مواصلة العمل.
وتابــع التقريــر، أن جفاف العين 
هو سبب شــائع آخر مزعج أللم 
العين، ويبدأ جفــاف العين عادة 
ببطء وبشــكل تدريجي مقارنة 
مــع ألم العين، الــذي يظهر بعد 

حدوث خدش القرنيــة أو دخول 
جسم غريب إلى العين، وأحيانًا، 
فــإن نقــص الدمــوع لترطيــب 
العيــن يمكن أن يــؤدي لخدش 

القرنية.
لذا وحرصا على ســامة العين، 
قطــرات  اســتخدام  مــن  البــد 
العين، وإذا شعر الشخص حينها 
حينهــا  اآلالم  تكــون  بتحســن 
ناجمــة عــن جفــاف العيــن، وال 

داعى اللجوء للطبيب .

كيف يمكنك إراحة عينيك أثناء العمل؟.. تعرف على طرق بسيطة للحماية

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منزل صغير تكسوه ألواح من الزينكو 
ونوافذ خشــبية مكســورة  المهترئة، 
وأبــواب متآكلــة، وأرضيــة من باط 
قديــم محفــور، وجــدران متشــققة، 
وقطــع مــن القمــاش البإلــى تتدلى 

لتشكل ستارا عن المنازل المجاورة.
هذا هــو حال منــزل الخمســينية أم 
أحمد محســن التي تســكن منزال من 
الزينكو فــي مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة منذ أكثر من 50 عاما، يفتقد إلى 
أدنى مقومات الحياة اآلدمية، في حين 
لــم تنجــح كل محاوالتها فــي البحث 
عــن أي جهة تقدم لها الدعم من أجل 

ترميمه.

معاناة مزدوجة
ومع اشتداد حرارة الصيف، تضطر أم 
أحمــد إلى الهرب أمــام منزلها، كونها 
ال تحتمــل الجلوس داخــل غرفتها أو 
حتى ســاحة المنزل، حيث يتحول إلى 
ما يشبه الصفيح أو فرن ملتهب يخرج 
نــارا حامية بعد التهــاب ألواح الزينكو 

نتيجة ارتفاع حرارة الشمس.
أن  لـ"الــرأي"،  حديــث  فــي  وتؤكــد 
منزلهــا الذي تعيــش فيه مــع ابنيها 
وزوجهــا يحتاج إلى تجريــف وترميم، 
فمعاناتها تزداد كثيرا مع حلول فصل 
الشــتاء الذي يحــول ليلها إلــى نهار، 

حيث انســياب مياه األمطار إلى داخل 
المنزل، وهــو ما يجبرهــا على وضع 
األوانــي فــي كل زاويــة مــن زواياه، 
تافيــا لتســرب المياه إلــى المابس 

واألغطية واألثاث.
 ليس هذا فحســب، حيث تشــكو من 
وجود القوارض والفئران التي تســير 
بكل أريحية داخل المنزل، بالرغم من 

محاوالتها البائسة للتخلص منها.

بيوت متهالكة
وفي معســكر الشــاطئ بغزة، يعيش 
المواطــن أبو فادي اســليم، هو اآلخر 
داخل منزل من االسبســت المهترئ، 
صغيرتيــن  غرفتيــن  مــن  مكــون 
تفتقدان إلى دخول شــعاع من أشــعة 

الشــمس، إلى جانب مرحاض أرضيته 
من الرمل، ويفتقد إلى أدنى مقومات 

الصحة والحياة اآلدمية. 
يقول أبو فــادي في حديث لـ"الرأي":" 
فــي فصل الصيــف نهرب مــن داخل 
المنزل إلى الجلوس خارجه، هربا من 
حرارة الشــمس التي تكوي أجسادنا، 
باإلضافة إلــى ارتفاع رطوبــة الجو"، 
موضحــًا بأن الجلوس داخل منزل من 
الزينكو أو االسبست أشبه بمن يجلس 

داخل محمصة أو فرن حراري. 
وتتميز المنازل في معســكر الشاطئ 
بغزة بتاصقها بجانب بعضها البعض 
وصغر شوارعها، في حين أن غالبيتها 
أو  الزينكــو  ألــواح  مــن  أســقف  ذات 
االسبســت تســكنها عائــات فقيرة، 

بالكاد تجــد قوت يومها، وتقف عاجزة 
أمام إمكانية ترميم هذه المنازل التي 

أكل الزمن من جدرانها وشرب.
وال تتوقــف معاناة العائــات الفقيرة 
التي تعيــش داخل بيوت متهالكة في 
فصلي الصيــف والشــتاء، فعلى مدار 
أربع حــروب مضت، اضطــرت الكثير 
مــن تلك العائــات إلى تــرك منازلها 
هربا مــن حمم الصواريخ والشــظايا 
التي تتطاير وتســبب فتحات وشقوق 
في الواح االسبســت، إلى جانب ازدياد 
التشــققات فــي الجدران، وتشــكيلها 

خطرا على حياة ساكنيها.
أم حا نصار والتــي تعيش في منزل 
من ألواح االسبســت القديمــة، تؤكد 
أن الحــرب األخيــرة تســببت بإحداث 

بعض التشــققات في جدران وســقف 
منزلها جراء شــدة الصواريخ والقنابل 
إلــى  االرتجاجيــة، وهــو مــا دفعهــا 

مغادرته خوفا على حياة أسرتها.
وتبيــن أم حا في حديث لـ"الرأي"، أن 
بعض الشظايا أصابت منزلها وأحدثت 
ثقوبُا في سقف إحدى الغرف، موضحة 
أن ظروفهــا الماديــة والقتصاديــة ال 
تســمح بترميم ما أصــاب منزلها من 

دمار.

بحاجة لوقفة حقيقية
ووفــق بيانــات وزارة األشــغال بغزة، 
فقد تجــاوز عــدد الوحدات الســكنية 
المتهالكــة واآليلــة للســقوط وغيــر 
الصالحــة للســكن، والتــي تحتاج إلى 

إعادة بناء حوالى 27 ألف وحدة.
وتشــير بيانــات الــوزارة أن هناك ما 
يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بحاجة 
إلى إعــادة تأهيــل أو ترميم كونها ال 

تلبي الحد الدنى المائم للسكن.
وتحتــاج منــازل الزينكو واالسبســت 
بغزة إلــى وقفة حقيقية مــن الجهات 
والمؤسســات  المعنيــة  الرســمية 
المحلية التي تهتم بالعائات الفقيرة 
بغــزة، وضــرورة النظر بعيــن الرأفة 
والرحمــة مــن أجــل األطفــال الذين 
يتحــول صيفهم إلى أشــبه بالحريق، 

وشتاءهم إلى أشبه بالغريق. 

60 ألف منزل بحاجة لتأهيل

بيوت متهالكة بغزة تشكو الفقر وغياب الترميم
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غزة- الرأي
ســجلت وزارة اإلعام- المكتب اإلعامي 
حريــة  علــى  االعتــداءات  الحكومــي- 
الصحفييــن الفلســطينيين خــال شــهر 
يونيــو المنصــرم 2021، والتــي بلغــت 
)197( انتهاكًا، تمثلــت بارتكاب االحتال 
انتهــاكًا   )124( مــن  أكثــر  اإلســرائيلي 
بحق الصحفييــن/ات، عدا عن مشــاركة 
إدارات مواقــع التواصــل االجتماعــي في 
محاربــة المحتــوى الفلســطيني، يقابله 
)73( انتهــاكات من قبــل األجهزة األمنية 

الفلسطينية وجهات مجهولة.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
124

ورصدت وحــدة الرصــد والمتابعة بوزارة 
اإلعام في تقريها الشــهري خال شــهر 
يونيو المنصرم، اعتقــال واحتجاز وإبعاد 
وحبس منزلــي من قبل قــوات االحتال 
"اإلســرائيلي لعــدد )13( مــن صحفيين، 
فيمــا ثبتت قوات االحتــال حكم ومددت 

وأجلت اعتقال عدد )4( صحفيين.
حــاالت   )43  ( الرصــد  وحــدة  وســجلت 
اعتــداء وإصابة تعــرض لهــا الصحفيين 
من قبــل قــوات االحتال ومســتوطنيه، 
خال تغطيتهم اعتــداءات االحتال على 
تظاهــرات احتجاجيــة فــي حيي الشــيخ 
جرّاح وســلوان في القــدس المحتلة، وما 
يتبعها من مســيرات أســبوعية مناهضة 
لاســتيطان وجــدار الفصــل العنصــري 
بالضفــة المحتلــة والــذي هاجــم فيهــا 
المســتوطنون الصحفييــن تحــت مــرأى 
االحتال بغــاز الفلفل، وقنابــل الصوت، 
ومهاجمتهــم بالكاب الشرســة والضرب 
والركل والقاء الحجــارة والزجاج، عدا عن 
اســتخدام االحتال الرصــاص المطاطي 
وقنابل الغاز الســام لمنع الصحفيين عن 

التغطية والتواجد في الحدث.
إلى ذلك، منعت قوات االحتال بالشراكة 
مــع المســتوطنين، أكثر مــن )25( حالة 
تغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم 
تظهــر  التــي  والفعاليــات  المســيرات 
انتهاكات االحتال االســرائيلي ومنعتهم 
مــن العمل وخال عمليــة المنع تم رصد 
)6( حاالت مصادرة هواتف نقالة ومعدات 
ومســتلزمات إعامية، وتحطيم عدد )3( 
كاميرات، ومنه من الســفر )1(، وعدد )3( 

حاالت تهديد بالقتل واتهام.
ووثقــت الوحــدة أيضًا )4( حــاالت اقتحام 
ومداهمــة لمطبعــة ومنــازل الصحفيين 
تخللهــا تحطيــم وتفتيــش وعبــث فــي 

المحتويات.
وبشــأن محاربــة المحتوى الفلســطيني، 
أغلقت وقيدت حســاب وحظــرت وحذفت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  إدارات 

وبالتآمــر مــع االحتال اإلســرائيلي أكثر 
مــن ) 5( حــاالت لصحفييــن وإعامييــن 
بذريعــة نشــر علــى المواقــع مــا يخالف 
تعليمــات النشــر، ضمنها اغــاق مكتب 
قناة فلســطين اليــوم بتعــاون االحتال 
مــع الفدراليــة االمريكية بهــدف طمس 
الحقيقــة، وكذلك تجديد اغــاق محكمة 
االحتــال للمــرة الرابعــة علــى التوالــي 
تلفزيــون فلســطين وعملــه فــي مدينة 

القدس المحتلة.
أما في جانب مضايقات االحتال لألسرى 
الصحفيين في ســجون االحتال، ســجل 
التقرير) 2( حالة تم خالها نقل االسيرين 
من سجون ألخرى الســتكمال التحقيقات 
والضغط عليهم لســلب اعترافات منهم، 
في حين سجلت)4( حاالت اجبار على دفع 
غرامة مالية شــريطة االفــراج عن بعض 

الصحفيين.

اعتداءات فلسطينية
الســلطة  أجهــزة  اعتــداءات  وحــول 
الفلســطينية ونزولها الــى الميدان بالزي 
المدني في الضفــة المحتلة والتي قامت 
أثنــاء  والصحفيــات،  الصحفييــن  بــردع 
مشاركتهم في تغطية تظاهرات في رام 
اهلل، خرجت للتنديد بمقتل الناشــط نزار 
بنات، ســجلت وحــدة الرصــد و المتابعة 
خال شــهر يونيــو المنصــرم) 73( حالة 
انتهــاك، جــراء تغــول األجهــزة األمنيــة 
واستهدافها للصحفيين، وتتضمن إصابة 
)25( صحفيــا وصحافيــة ومصورين جراء 
االعتداء عليهم بالضرب والدفع، والسحل 
والفلفــل  الغــاز  بقنابــل  واســتهدافهم 

وتوجيه شتائم لهم.

كما منعت األجهزة األمنيــة)27( صحافيًا 
األراضــي  فــي  االحــداث  تغطيــة  مــن 
الفلســطينية المحتلة،، كما تم اســتدعاء 
واحتجاز عدد)4(، واقتحــام عدد)2(، فيما 
بلغ عدد)9( حاالت جــراء تحطيم األجهزة 
االمنيــة الكاميــرات ومصــادرة الهواتــف 
الصحفييــن،  هواتــف  وذاكــرة  النقالــة 

وبطاقات الصحفية.
إلــى ذلــك، ســجلت وحــدة الرصــد، )6( 
قبــل  مــن  للصحفييــن  تهديــد  حــاالت 
مــن  الفلســطينية  األمنيــة  األجهــزة 
ضمنهم تهديــد)3( صحفيين بالقتل في 
الداخــل المحتــل، والقــاء قنابل ناســفة 
على منازلهــم وســياراتهم، لمنعهم من 

ممارسة عملهم المهني.
تفاصيــل انتهاكات االحتال اإلســرائيلي 
بحــق الصحفييــن خــال شــهر حزيران 

:2021
االحتــال  محكمــة  حولــت   :1-6-2021
االســير الكاتب ثامــر ســباعنة لاعتقال 
االداري لمدة اربعة اشهر، وكان قد اعتقد 

قبــل نحــو اســبوعين، وهو اســير محرر 
وكانت قوات االحتال اعتقلته بتاريخ 12 

مايو الماضي من منزله بجنين المحتلة.

االحتــال  قــوات  منعــت   :6-2021  1-
أالء  والمخرجــة  الصحافيــة  اإلســرائيلي 
الداية من تصوير اعتــداء قوات االحتال 
علــى مجموعــة مــن األطفــال فــي باب 
العمود بالقدس المحتلة، واحتجزتها لمدة 
3 ســاعات وصادرت هاتفها المحمول، ثم 
أفرجت عنها بشــروط اإلبعــاد عن البلدة 
القديمة 15 يومًا ، والحبس المنزلي لمدة 

5 أيام، واجبارها على دفع غرامة مالية.
-1 -6 2021: أفرجــت محكمــة االحتال 
اإلســرائيلي على الصحفيين المقدسيين 
زينــة الحلواني ووهبي مكية، وبشــروط 
عنصريــة ومجحفة وهي الحبس المنزلي 
لمدة خمســة أيــام، واإلبعاد عن الشــيخ 
جراح لمدة شــهر، وعدم التواصل بينهما 
لمدة 15 يومًا، وكفالة مالية بقيمة 2000 
شيقل، والتوقيع على كفالة ورقية بقيمة 

سبعة آالف شيقل.
-4 -6 2021: أصيــب مصــوّر تلفزيــون 
"فلسطين" أحمد الشريف بجروح في يده 
جراء شــظايا قنبلة صوت، اطلقتها قوات 
االحتــال تجاهه، كما تضــررت كاميراته 
بشــكل كبيــر، وذلــك بهــدف منعــه من 
تغطية اعتــداء االحتال علــى الماراثون 
الذي أقيم في سلوان في مدينة القدس.

2021-6-4: أصيــب الصحفــي الحرّ يزن 
حداد باختناق شــديد نتيجة تنشّقه الغاز 
المســيل للدموع، بهدف منعه من تغطية 
للماراثــون الــذي أقيــم في ســلوان في 

مدينة القدس.
-5 -6 2021: اعتقلــت قــوات االحتــال، 
جيفارا البديري مراســلة قنــاة "الجزيرة" 
لمدة أربع ساعات، واعتدت عليها بالضرب 
وهي مقيدة داخل سيارة شرطة االحتال، 
ومنعتهــا من تغطية تظاهــرة احتجاجية 
في حيّ الشــيخ جرّاح في القدس، حيث 
تــمّ اقتياديهــا إلى مركز شــرطة صاح 
الدين في القدس للتحقيق معها، ومن ثم 
تم اإلفراج عنها بشرط اإلبعاد عن الشيخ 

جرّاح لمدة 15 يومًا".
االحتــال  قــوات  اعتــدت   :5-6-2021
اإلســرائيلي على مصور قنــاة "الجزيرة" 
نبيــل مــزاوي بالضــرب والدفــع، أثنــاء 
تغطيتــه اعتقــال البديــري مــا أدى إلى 

سقوط الكاميرا منه وتحّطمها".
-5 -6 2021: اعتدت قوات االحتال على 
طاقــم "ســي إن إن" )CNN( عرف منهم 
الصحفــي األجنبي بن ويدمــان ومنعتهم 
من تغطية المسيرات االحتجاجية في حي 

الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
-6 -6 2021: اعتقلــت قــوات االحتــال 

الصحفية والناشــطة منى الكرد23 عاما، 
واقتادتهــا لمركــز شــرطة البريــد فــي 
القدس المحتلة، ومن ثم تم نقلها لمركز 
شرطة المسكوبية، بهدف التحقيق معها، 
وجهــت لهما تهمة إثارة الشــغب، والمس 
بالسلم األهلي، كما رفضت التوقيع على 
أي تعهد، قبــل أن يتم االفراج عنهما في 

مساء اليوم.
االحتــال  قــوات  اعتــدت   :2021 6-  6-
المتواجــدة  الصحفيــة  الطواقــم  علــى 
أمــام مركــز شــرطة االحتــال، وقامــت 
بضربهم ودفعهــم وطردهم من المكان 
لعــدم حوزتهم علــى بطاقــات صحافية 
إســرائيلية، مــن ضمنهــم 7 صحفييــن 
وهم مراســلة قناة الجزيرة نجوان سمري 
ذياب واصابتها بشــظايا قنبلة صوت في 
ســاقها، والصحفية ومراسلة موقع ميدان 
القــدس براءة ابــو رموز، بشــظايا قنبلة 
صــوت بظهرها، والصحفــي أمجد طاهر 
عرفــة، 36 عامــًا، بشــظايا قنبلة صوت 
في ســاقه، كما أصيب المصور الصحفي 
لقنــاة الكوفيــة، وهبي كامــل مكية، 37 
صحيفــة  ومراســلة  والصحفيــة  عامــًا، 
الحياة الجديدة دياال جويحان، ومراســلتي 
تلفزيــون فلســطين ليالــي زيــاد عيــد 
وكرســتين ريناوي، بحــاالت اختناق جراء 

استنشاقهم لرائحة الغاز.
ســالم  محكمــة  أجّلــت   :2021  6-  9-
العسكرية اإلســرائيلية، النظر في قضية 
مصــوّر قنــاة "الغد" حازم ناصــر إلى 16 
حزيــران الحالــي، كما تم نقــل حازم إلى 
سجن مجدو الصحراوي، ولم تُصدر نيابة 

االحتال أي الئحة اتهام ضده".
القــوات  اقتحمــت   :2021  6-  9-
اإلســرائيلية، مطبعة "بيسان" في مدينة 
محتوياتهــا  جميــع  وصــادرت  اهلل،  رام 
وعّلقــت أمــرًا بإغاقها بحجة "مســاعدة 
منظمــة إرهابية، علمــًا أن هذه المطبعة 
عمرهــا ثماني ســنوات وتقــوم بطباعة 

الكتب واألبحاث والمواد الدعائية".
-10 2021-6: أصيب المصور الحر سمير 
الشــريف بحروق جراء إطاق عليه قنبلة 

صوت ورشــه بغاز الفلفــل من قبل قوات 
االحتال اإلســرائيلي ومنعته من تغطية 
المواجهــات التي اندلعت بيــن عناصرها 
وبيــن شــبّان فلســطينيين بعــد دخول 
النائب اإلسرائيلي اليميني اتمار بن غفير 

إلى باب العمود في القدس.
2021-6-10: اعتدت قوات االحتال على 
مراســلة قناة "القدس" ريناد الشــرباتي، 
ومراســلة قنــاة "فلســطين اليــوم" لواء 
أبــو رميلــة، بالضــرب بالعصي ورشــهم 
بغــاز الفلفل أثناء تغطيتهمــا المواجهات 
وبيــن  عناصرهــا  بيــن  اندلعــت  التــي 
شــبّان فلســطينيين بعد دخــول النائب 
اإلســرائيلي اليميني اتمار بــن غفير إلى 

باب العمود في القدس.

مــن  مجموعــة  عرقــل   :2021  6-  10-
المســتوطنين عمــل الصحفييــن بوضع 
الكاميــرات،  عدســات  علــى  قبعاتهــم 
وتوجيه الشــتائم لهم، خــال تغطيتهم 
المســيرات الشــبابية فــي بــاب العمــود 

بالقدس المحتلة.
 -10 -6 2021: داهمــت قــوات االحتال 
اإلســرائيلي منزل الصحفــي المبعد عن 
مدينــة القدس، عنان عيســى نجيب، 48 
عامــًا، في بلــدة العيزرية شــرقي مدينة 
القدس الشــرقية المحتلة، وســط إطاق 
قنابــل الصوت والغاز، وأجروا أعمال عبث 
وتفتيــش بمحتوياته، وقبل انســحابهم، 
اعتقل االحتال الصحفي نجيب واقتادوه 
لجهة مجهولة، وكانت ســلطات االحتال 
أبعدته عن مدينة القدس، العام الماضي 
6 أشــهر، ثم جــددت أمــر إبعــاده لفترة 
مماثلة، بحجة أنه يشكل خطرًا على أمن 
دولة إســرائيل، وقبل انتهــاء فترة إبعاده 

الثانية عن المدينة بساعات، اعتقلته.
االحتــال  قــوات  جــددت   :021  6-  11-
قرار إغــاق مكتــب تلفزيون فلســطين 
ومنع عمله وطواقمه فــي مدينة القدس 

المحتلة للمرة الرابعة على التوالي.
-13 -6 2021: أجلــت محكمــة االحتال، 
للمــرة الثانيــة محاكمــة الصحفي مصور 

اإلعالم: 197 انتهاكًا بحق الصحفيين خالل حزيران المنصرم
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انســتغرام  إدارة  قيــدت   :2021 6-  14-
حســابات العديــد مــن الصحفييــن، من 
ضمنهــا شــبكة قــدس اإلخباريــة التــي 
تبث باللغــة اإلنجليزية، مــن خال حذف 
منشــورات ومنع من التعليــق، وذلك في 

اطار محاربة المحتوى الفلسطيني.
-15 -6 2021: اعتقلــت قــوات االحتال 
األســير المحرر الصحفي وليــد خالد، بعد 
دهــم وتفتيش منزله في قرية اســكاكا، 
علما بأنه أمضى في ســجون االحتال ما 

يزيد على الـ20 عاما.
-15 -6 2021: اعتــدت قــوات االحتــال 
بالضــرب والدفــع واطــاق قنابــل الغاز 
أربعــة  كل  علــى  الفلفــل  غــاز  ورش 
صحفيين وهــم الصحفية لواء أبو رميلة، 
والمصــور الصحفــي فــي وكالــة رويتــر 
موسى القواســمي، ومصورة راديو بلدنا 
صفية عمــر، وعبد الرحمن حســان خال 
تغطيتهمــا عمليــة قمع قــوات االحتال 
اإلسرائيلي، في مدينة بيت لحم، لمسيرة 
ســلمية خرجت تنديدا بـ"مسيرة االعام" 
للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

-15 -6 2021: منعــت شــرطة االحتال 
فــي القــدس الصحفييــن والمصوّريــن 
الفلســطينيين وطردتهم مــن داخل حي 
الشــيخ جرّاح بعد أن قامــت بتحويله إلى 
منطقــة أمنيــة، بحجة يحملــون بطاقات 
صحافــة صادرة عــن نقابــة الصحافيين 
الفلســطينيين وبطاقة الصحافة الدولية 
، ، وســمحت فقــط بدخــول الصحافيين 
الفلســطينيين الذين يحملــون البطاقات 
الصادرة مــن مكتب الصحافــة الحكومي 
نســبة  تحملهــا  والتــي  اإلســرائيلي، 
ضئيلــة مــن الصحافييــن والمصوّريــن 
الفلســطينيين، من ضمنهــم11 صحفيا 
وهم: مصوّر وكالــة "األناضول" التركية 
فايز أبو رميلة، الصحافية الحرّة ياسمين 
أسعد، مراسلة قناة "فلسطين اليوم" لواء 
أبو رميلة، الصحافية الحرّة مرام بخاري، 
مراســلة قناة "القدس" ريناد الشــرباتي، 

الصحافيــة الحرّة ثروت شــقرا، مراســلة 
وكالة "معًا" ميساء أبو غزالة، والصحافية 
الحرّة ســندس عويس، والصحافية نوال 
حجازي، ومراســلة تلفزيون "فلســطين" 
كريســتين ريناوي، ومديــر مكتب "األرز" 

اإلعامي أيمن أبو رموز.
-17 -6 2021: اعتــدت قــوات االحتــال 
علــى مصــوّر التلفزيون األردنــي رامي 
الخطيــب ورشــه بالميــاه العادة بشــكل 
مباشــر، أثناء تغطيته تظاهرة احتجاجية 
ضد شــتم مســتوطنين النبي محمد في 
بــاب العمــود في القــدس، ممــا أدى إلى 

تعّطل هاتفه المحمول.
الصحفيتيــن:  إصابــة   :2021  6-  18-
ســندس عبد الرحمن عويــس، 25 عامًا، 
بشــظايا قنبلــة صوتيــة فــي ظهرهــا، 
ولطيفــة رضوان عبد اللطيــف، 31 عامًا، 
بشــظايا قنبلة صوتية فــي قدمها، أثناء 
تغطيتهمــا المواجهات التــي اندلعت في 
المسجد األقصى، ما استدعى نقلهما إلى 

مستشفى المقاصد لتلقي العاج.
-18 -6 2021: اعتدت قوات االحتال على 
مراســل وكالة فاشــة لألنبــاء الصحفي 
ناصر شــتيه49 عامًا، ورشــه بغاز الفلفل 
على وجهه بشــكل مباشــر، مما أدى الى 
إغمائه، كما تم منعه من تغطية مســيرة 

سلمية جنوب شرقي مدينة نابلس،
-20 -6 2021: اعتــدت قــوات االحتــال 
علــى طاقم تلفزيــون "فلســطين" الذي 
ضم المراســل خالــد مطــاوع، والمصوّر 
رامــي قنــداح، بالضرب بأعقــاب البنادق 
والشــتم عليهــم قبــل احتجازهمــا لمدة 
ســاعتين، أثنــاء تواجدهما فــي منطقة 
"خلــة مالــك" الواقعــة بيــن بلدتــي دير 
قديــس ونعليــن غــرب مدينــة رام اهلل، 
الســيارة وبطاقاتهم  وصــادروا مفاتيــح 
الشخصية، ومنعوهم من تصوير التقرير 

وممارسة عملهم المهني.
موقــع  إدارة  أغلقــت   :2021  6-  21-
التواصل االجتماعي “فيســبوك”، صفحة 
شبكة “القســطل” اإلخبارية وذلك ضمن 

محاربة المحتوى الفلسطيني.

االحتــال  مــع  بالتواطــؤ   :22-6-2021
اقدام مكتــب التحقيقات الفدرالية ووزارة 
التجــارة األميركية على حظــر موقع قناة 
فلســطين اليوم الفضائية دون أي سابق 

اشعار او تبرير.
-22 -6 2021: حذفت إدارة موقع الفيس 
بــوك صفحة شــبكة القــدس اإلخبارية ، 
والصفحة الرســمية للمركز الفلســطيني 
لإلعــام بحجــة مخالفــة تعليمــات إدارة 

الموقع.
-23 -6 2021: احتجــزت قوات االحتال، 
مصوّر وكالة "ميديــا زين" محمود فوزي 
خمس ســاعات، بعد احتجــازه على حاجز 
طيّــار قــرب قرية صــرة غــرب نابلس، 
هاتفــه  محتويــات  بتفتيــش  وقامــت 
وكاميرته من صــور وفيديوهات ألحداث 

قام بتغطيتها قبل أن تطلق سراحه.
2021-6-25: إصابــة المصــور الصحفي 
عــاء بدارنــة باالختنــاق، جــراء اطــاق 
خــال  تجاهــه  الغــاز  قنابــل  االحتــال 
تغطيته مســيرات ســلمية في بلــدة بيتا 

شرق مدينة نابلس.
2021-6-25: إصابــة مصــور تلفزيــون 
فلســطين محمد عنايــة، والمصور فادي 
ياسين باألعيرة المعدنية، خال مواجهات 
كفــر قــدوم، وإصابــة مصــور تلفزيــون 
فلســطين محمد العــاروري، عقب اعتداء 
جنود االحتال عليه في بلدة نعلين غرب 

رام اهلل.
-27 -6 2021: تلقــت الصحفيــة فاتــن 
علــوان تهديدات بســبب عملها الصحفي 
وتغطيتهــا إعتــداء أجهزة الســلطة على 
المتظاهريــن المحتجيــن علــى اغتيــال 
الناشــط نــزار بنــات فــي رام اهلل فــي 

فلسطين.
-28 -6 2021: داهمــت قــوات االحتال 
منــزل الصحفــي محمد منى فــي مدينة 
واســعًا  خرابًــا  فيــه  وعاثــت  نابلــس 
وانســحبت منه بعد إجراء تحقيق ميداني 
معــه حــول عملــه الصحفــي واألحــداث 

األخيرة.
-28 -6 2021: مــددت قــوات االحتــال 
الفلســطيني طــارق  اعتقــال الصحفــي 
أبو زيد حتى الســابع مــن يوليو/ حزيران 
المقبــل، وكانت قوات االحتــال اعتقلت 
"أبــو زيــد" )44 عامًــا(، فــي األول مــن 
أكتوبر/ تشرين أول 2020، بعد مداهمة 
منزلــه في مدينة نابلس، شــمال الضفة 

الغربية.
-28 -6 2021: جددت ســلطات االحتال 
قرار منع من الســفر للصحافية مجدولين 
حســونة حسب رد اولي من النيابة العامة 

اإلسرائيلية.
-29 -6 2021: أصيــب الصحفــي ســامر 
فلســطين  تلفزيــون  مصــور  حبــش 

برضــوض، نتيجــة الوقــوع علــى جبــل 
صبيح خال تغطيته اعتداء االحتال على 
الفعاليات على جبــل صبيح في بلدة بيتا 

جنوب محافظة نابلس.
قنــاة  مصــور  أصيــب   :2021  6-  29-
الجزيــرة لبيــب جمــزاوي، بحــروق جراء 
إصابته بقنبلة غــاز خال تغطيته أحداث 
الهــدم واالحتجاجــات فــي حي البســتان 

بسلوان بمدينة القدس المحتلة.
-29 -6 2021: إدارة الفيــس بــوك تقيد 
األوقــاف  وزارة  فــي  اإلعامــي  صفحــة 
اكرامــي المدلل لمــدة 30 يومــا ومنعته 
من حق النشــر وذلــك في اطــار محاربة 

المحتوى الفلسطيني.

تفاصيل االنتهاكات الداخلية 
الفلسطينية

-3 6: 2021أطلــق مجهولــون ملثمــون 
العيــارات الناريــة، تجاه منــزل الصحفي 
حســن شــعان في مدينة باقــة الغربية 
بالقــرب من حيفا، ، مما أســفر عن أضرار 

في منزله ومركبته.
-9 -6 2021: أطلــق مجهولــون ملثمون، 
العيــارات الناريــة باتجاه منــزل المحرّر 
في موقع "بلدتنــا" اإللكتروني الصحافي 
نضال اغبارية، فــي مدينة أم الفحم في 

منطقة المثّلث.
-18 -6 2021: أطلــق مجهولــون عبــوة 
ناســفة على منزل الصحفي الحرّ حســن 
شــعان في مدينة باقــة الغربية بالقرب 
مــن حيفــا، مــا ألحــق أضــرارًا جســيمة 
بالطابقين مــن دون وقوع إصابات، ويعد 
ذلك، االعتداء الثاني بعد إطاق النار على 

منزله منذ أسبوعين.
-26 -6 2021: اعتــدت األجهــزة األمنية 
الفلســطينية بالــزي المدنــي، بالضفــة 
11 صحفيــا  الغربيــة، علــى أكثــر مــن 
بالضــرب والدفع،  وصحافيــة ومصورين 
واســتهدفتهم بقنابل الغــاز والفلفل، ما 
أدى إلــى اصابة ُكّل من مراســلة شــبكة 
"فلسطين بوست" سجى العلمي، مراسلة 
وكالــة "جــي ميديــا" فيحاء أحمــد خنفر، 
Mid- )مراســلة موقع "ميدل ايســت آي" 

dle East Eye( شذى عبد الرحمن حماد، 
مراســل موقــع "ألتــرا فلســطين" محمد 
غفري، مصــوّر تلفزيــون "العربي" ربيع 
منيّــر، الصحافــي الحــرّ جهاد بــركات، 
مراســلة "الجزيرة مباشر" جيهان عوض، 
الصرفنــدي،  فــارس  الحــرّ  الصحافــي 
مراسل القناة التركية "تي ار تي" إبراهيم 
الرنتيسي، ومراسلة قناة الحرة الصحافية 
ثروت شقرا، ومراســل وكالة "األناضول" 
تغطيتهــم  خــال  شــقرة،  أبــو  هشــام 
المواجهــات بيــن القــوى األمنيــة وبيــن 
المتظاهرين المشــاركين فــي التظاهرة 

اإلحتجاجيــة علــى جريمة قتل الناشــط 
السياسي نزار بنات على دوار المنارة في 
مدينة رام اهلل، كما تم ماحقتهم لسحب 
الهواتف منهم أثناء تغطيتهم التظاهرة، 
في حيــن تم احتجاز كّل مــن الصرفندي 
بســيارة الشرطة، وشــقرا بســيارة البث 
لمنعهمــا مــن اســتكمال التغطيــة، كما 
منعت العناصر منيّر مــن التصوير تحت 

تهديد الضرب وتكسير الكاميرا.
-26 -6 2021:هــددت األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية، الصحفــي عــاء الريماوي 
مراســل قناة الجزيرة مباشر، بقتله، كما 
قامت بالتحريض ضده على خلفية حديثه 
حــول جريمة اغتيال المعارض والناشــط 

السياسي نزار بنات.
أمــن  أجهــزة  اعتــدت   :2021  6-  27-
الســلطة فــي رام اهلل، علــى الصحفيين 
وصــادرت هواتفهم وبطاقات التســجيل 
الخاصة بكاميراتهم وهددتهم ومنعتهم 
مــن التغطيــة، منهــم الصحفــي أحمــد 
طلعت حسن والذي اعتدت عليه بالضرب 
والســحل رغــم ارتــداءه الــزي الصحفي 
فــي رام اهلل ، والصحافيــة بتول كوســا، 
ومنعتهمــا مــن التصويــر كمــا صــادرت 
بكاميــرا  الخاصــة  التســجيل  بطاقــات 
قناة الحــرّة وطالبوا فريــق القناة بوقف 
التصوير، إضافًة إلى تحطيم كاميرا لقناة 

.CNN
-27 -6 2021: اعتــدت عناصــر األجهزة 
األمنية التابعة للســلطة علــى الصحفي 
إيهــاب الخطيب وســط مدينــة رام اهلل، 
بالهــراوات وصــادرت هاتفــه، كما منعت 
كل الصحفيين أمير أبو عرام، واياد حماد، 

وأحمد البديري ، ومجدولين حسونة.
-27 -6 2021: اعتــدت األجهــزة األمنية 
علــى الطاقــم الصحفي لمؤسســة الحق 
رغــم ارتدائهــم الــزي الصحفــي، خال 
تغطيتهــم المســيرات المنــددة بجريمة 

مقتل نزار بنات.
-28 -6 2021: اعتــدت األجهــزة األمنية 
الفلســطينية فــي الضفــة المحتلة على 
الصحفييــن مــن بينهــم هــادي صبارنة 
"بعــران"، ومحمــد تركمــان، والصحافية 
جيهــان عــوض ومنعتهــم مــن تغطيــة 

المسيرات السلمية في مدينة رام اهلل.
-28 -6 2021: استدعى جهاز المخابرات 
خنفــر  فيحــاء  الصحفيــة  الفلســطيني 
إلــى مقره فــي مدينــة رام اهلل، بذكر ان 
الصحفيــة اصيبــت قبلهــا بيوميــن جراء 
اعتداء االجهــزة االمنية عليها اثناء عملها 

الصحفي.
-28 -6 2021: داهمــت األجهــزة األمنية 
منزل الصحفي طارق يوســف السركجي، 
العتقاله حيث لم يكن متواجدًا في منزله 

بنابلس.

اإلعالم: 197 انتهاكًا بحق الصحفيين خالل حزيران المنصرم
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غزة- الرأي- عبداهلل عيسى كرسوع
التعامــل مــع البحــر يشــبه التعامل 
مع المجهــول، فهو يحتفظ بأســراره 
عميقــا، ويتغيــر بين لحظــة وأخرى، 
وال يــدرك ذلك إال من عاشــره وتعلم 
بعض أسراره، ونتيجة لعدم معرفتنا 
بهــذه األســرار يتحول كثيــر منا في 
غمضة عين إلى ضحايا، حيث يجدون 
أنفســهم محاصرين في لجة األمواج 

التي تسحبهم نحوها.
فــي المقابــل يوجد بيننــا بعض من 
عرفوا أسرار البحر واحترفوا ترويضه، 
فــي  إلنقاذنــا  أنفســهم  ليســخّروا 

لحظات قد نفقد فيها األمل بالحياة.
طواقم اإلنقــاذ البحري والمنشــرين 
علــى طــول ســاحل قطاع غــزة هم 
األمــان للمصطافيــن علــى  صمــام 
شــاطئ البحــر الــذي يعــد المتنفس 
شــبه الوحيــد للغزييــن فــي فصــل 
الصيــف، للهروب من ارتفــاع درجات 
التيــار الكهربائي  الحــرارة، وانقطاع 

في منازلهم لساعات طويلة.
صحيفة الرأي الفلســطينية تواصلت 
مع المهندس أحمد أبو عبدو، منســق 
اإلدارة العامــة للصحــة والبيئــة في 
بلديــة غــزة، لمعرفــة دور )المنقــذ 
البحــري( ومواعيــد عملــه، وأســباب 

الوفاة غرقًا.
أبــو عبــده؛ أوضح أن موســم اإلنقاذ 
البحــري خــال فتــرة الصيــف، يبدأ 
تقريبًا من شهر 5 إلى نهاية شهر 10، 
ولكــن وبعد تطويــر الواجهة البحرية 

بدأ موسم االصطياف يبدأ باكرًا.
وقــال "للــرأي:" لدينــا في غــزة 20 
برجــًا ونقطة إنقاذ بحــري، يتم عمل 
صيانــة وإعــادة تأهيل لهم بشــكل 
دوري، ومبنية بعناية، بشكل يحافظ 
علــى مهام وخــواص المنقذ البحري، 
ومجهزة بشكل كامل بحيث ال يضطر 
المنقــذ البحري، أن يتــرك مكانة ولو 
للحظة واحدة ألي سبب من األسباب، 
ومزودة بمكبرات الصوت؛ ليســتطيع 
للمواطنين  التعليمــات  بــث  المنقــذ 
خال الســباحة، الفتُا إلــى ان تكلفة 
هــذه األبــراج بلغت أكثر مــن 7 آالف 
دوالر". وتابــع :" لدينــا ما يقــارب الـ 
120 منقذًا بحريًا تــم اختيارهم لعد 
اختبــارات عمليــة ونظريــة موزعين 
على أبراج اإلنقاذ، من خال موظفي 
البلدية، ومن خال المشاريع الممولة 
وهنــاك  البلديــات،  صنــدوق  مــن 
مســاهمات في بعــض األعــداد من 
وزارة الحكــم المحلــي، ينتشــرون ما 
بين الســاعة الـ 8 صباحًا إلى الساعة 

الـ 8 مساًء".

حاالت الغرق
وبين أبو عبده أن فرق اإلنقاذ البحري 
تتعامل يوميًا داخل نفوذ مدينة غزة 
مع عشــرة حاالت غرق تقريبــًا، الفتًا 
إلى أنه تم تســجيل حالــة وفاة واحد 
لشاب عشــريني غرقًا في البحر كان 
مصطافًا البحر والســباحة خارج دوام 
المنقذيــن حيث تم غرق 6 أشــخاص 

وإنقاذ 5 منهم ووفاة هذه الحالة.
دوام  قبــل  مــا  الحديــث:"  وتابــع 
المنقذين، نحــن في بلدية غزة لدينا 
فريــق طــوارئ يكــون متواجــدًا في 
)النــادي البحري( ومزود بــكل أدوات 
ومعــدات اإلنقــاذ البحــري، باإلضافة 
لســفينة أو مركبــة خاصــة باإلنقاذ، 
هــذا الفريق ينزل إلى شــاطئ البحر 
من الساعة السادسة صباحًا، ولكن ال 

نقوم باإلعان عنه للجمهور".
يكــون  الطــوارئ،  فريــق   ": وأردف 
موجــودًا لمراقبة الشــاطئ، ومراقبة 
دوام  قبــل  بالســباحة  يقــوم  مــن 
المنقذيــن، حيــث تم تشــكيل هذه 
الفرقــة، ألن هنــاك بعــض الجهات، 
ملتزميــن  غيــر  األفــراد  وبعــض 
بتعليمــات البلديــة بالســباحة بعــد 

الساعة الثامنة".

خطورة السباحة
هنــاك بعــض المواطنيــن يفضلون 
الســباحة فجرًا، أو يكــون البعض قد 
خيم على الشاطئ من الليل، ويذهب 
للسباحة مبكرًا، هذا االمر به خطورة 
كبيــرة جــدًا، ألنــه ال يوجــد منقذين 
بحريين، وقد أرســلنا تعميمًا للجهات 
الحكوميــة، ووزارة األوقاف، بضرورة 
التــزام المواطنيــن بالســباحة أثنــاء 

دوام المنقذين؛ الحديث ألبو عبدو.
مــن  الكثيــر  وصلتنــا  وقــال:" 
دوام  يبــدأ  ال  لمــاذا  االستفســارات، 
السادســة  الســاعة  مــن  المنقذيــن 

صباحًا، نحن ال نستطيع أن نضع أكثر 
من ثاثة )شــفتات(، ولن يكون األمر 
فعااًل بشكل كبير، فا يوجد الكثير من 
المواطنين، يســبحون مبكــرًا، منوهًا 
أن بلديــة غزة ربمــا تكــون الوحيدة 
التي شكلت فريق طوارئ قبل الساعة 
الثامنة صباحًا وبعد الســاعة الثامنة، 
يصدر تعميم لكل أبراج اإلنقاذ، ويتم 
انتشار المنقذين على شواطئ البحر، 
وفي المساء يتم إخراج المواطنين من 
البحر عبــر مكبرات الصــوت، والبقاء 
على الشــواطئ، واالنتباه إلى أسرهم 
وأطفالهــم. وبين أبو عبــده أن بلدية 
غــزة  لديها لجنــة الطــوارئ، ووحدة 
اإلنقــاذ البحري المكونة من 20 برجًا، 
ومركبــة خاصــة باإلســعاف، ومركبة 
خاصــة باإلنقــاذ البحــري فــي أوقات 
الــذروة، باإلضافــة إلــى مقــر مجهز 
بكافــة األدوات والمعدات )مقر النادي 

البحري(.

استجابة المواطنين
وحول اســتجابة المواطنين لتعليمات 
المنقــذ بيــن أبو عبــده أنه وحســب 
مشاهدته اليومية، ونتيجة الكشوفات 
الميدانية، نتيجة استجابة المواطنين 
لتعليمات المنقــذ البحري من 85 إلى 
%90، بمجرد أن يعطي تعليمات على 
مكبر الصوت تكون االستجابة عالية، 
وإن نزل المنقذ لشاطئ البحر، وأطلق 
صوت )الصافرة( يتم أيضًا االستجابة.

وقــال:" في حالة لم تتم االســتجابة، 

يبــدأ المنقــذ بالتحــدث مع شــخص 
بعينه، الشــخص الــذي يرتدي اللون 
كــذا، تحــرك علــى اليميــن، يشــعر 
يســمع  وال  منبــوذ  بأنــه  الشــخص 
التعليمات، وبالتالي يُجبر على سماع 

التعليمات والتحرك".

ضياع األطفال
وفيما يخص ضيــاع األطفال لفت أبو 
عبده أن اإلنقاذ البحري يواجه قضية 
ضياع األطفال بشــكل يومي، بحيث 
يتــم يوميــًا التعامل مــع  10 حاالت 
ضيــاع أطفــال، الطفــل الــذي يكون 
على الشــاطئ غالبًا يتحــرك ويبتعد 
عن األســرة لـــ 3 أو 4 أمتــار، وبما أن 
األماكــن في البحر متشــابهة يضيع، 
عشــوائي،  بشــكل  يمشــي  ويظــل 

ويعتقد أنه قريب من أسرته.
واألمر يختلف من طفــل آلخر، هناك 
طفل يبــدأ بالبكاء بعد ســاعة، وآخر 
بعد ساعتين، ويكون قد قطع مسافة 
ثاثــة إلى أربعــة كيلو متــرات على 
شــاطئ البحر، وعندمــا يبكي يعرف 
المواطنــون المحيطون بــه أنه طفل 
ضائع، ويتم إحضاره إلى برج المراقة.

وتابع قولــه:" األبــراج تُعمم بوجود 
طفــل واســمه وصفاتــه ومابســه، 
وأســرته تتوجــه إلــى بــرج اإلنقــاذ 
وتأخذه، وإذا أصبحت الساعة 8 مساًء 
ولــم نجد أســرته بعد، يتــم توجيهه 
للنــادي البحــري، ويبقــى لدينــا في 

النادي، لحين وصول أسرته".

حراس الشاطئ.. مهمات صعبة على أمواج الخطر
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الضفة المحتلة- الرأي
منــذ اللحظــة األولــى إلصــدار أمر 
االعتقال اإلداري تشــعر كأنك بدأت 
مرحلــة اعتقــال مفتوحــة ال تنتهي 
و تخضــع لمزاج ضابــط المخابرات 
وهــي مرحلــة صعبة على نفســية 
األســير حيث ال يوجد سقف معروف 

ومحدد العتقاله .
هذا ما قاله األســير المحرر "أسامة 
شــاهين" مــن الخليل تعليقــًا على 
شــعور األســير بعــد تحويلــه الــى 
االعتقــال اإلداري، وكان تحرر قبل 
يوميــن بعــد اعتقال إداري اســتمر 
10 شــهور، مؤكدًا أن واقع األســرى 
اإلداريين مرير للغاية وقد تصاعدت 
اعدادهم بشكل كبير خال الشهور 
الماضيــة، األمــر الذي دفــع العديد 
منهــم لخــوض خطــوات احتجاجية 
عديــدة للتعبيــر عن رفضهــم لهذا 
الشــكل مــن االعتقــال التعســفي، 
ورفضهم البقاء في السجون لفترات 

طويلة.
وأضاف شــاهين بين تلك الخطوات 
كان "اإلضــراب عــن الطعام" والذي 
لجأ إليه المعتقلون، بشــكل جماعي 
وفردي، كشــكل من أشكال النضال 
االعتقــال  سياســة  مواجهــة  فــي 
اإلداري، وال يزال يخوض عدد منهم 
االضراب المفتوح وأقدمهم األســير 
الغضنفــر أبوعطــوان مــن الخليل 

الــذي وصلــت حالتــه الصحيــة الى 
مرحلة الخطر الشديد .

مكتب إعام األسرى قال إن االحتال 
يهــدف من وراء اســتخدام سياســة 
االعتقــال اإلداري اإلبقاء على مئات 
األســرى الفلســطينيين أطول فترة 
ممكنــة خلف القضبان دون محاكمة 
أو تهمة بحجة وجود ملف ســري له، 
مما يجعل من هؤالء األسرى رهائن 
سياســيين لدى االحتــال، وخاصه 
الناشــطين والصحفييــن وقيــادات 
العمــل الوطني واإلســامي ونواب 

المجلس التشريعي واالكاديميين.
وكشــف إعام األســرى أن االحتال 
صعد خال الشهر الماضي والحالي 
من اللجوء ألوامــر االعتقال اإلداري 
والتــي وصلــت الى ما يقــارب 380 
امــرًا اداريًا بين جديد وتجديد خال 
مايو ويونيو فقط من العام الجاري، 
وذلــك نتيجــة االعتقاالت الواســعة 
التي شــهدتها المدن الفلســطينية 
سواء في الضفة والقدس أو الداخل 
عــدد  وصــل  وقــد  الفلســطيني، 
األســرى االداريين الــى ما يزيد عن 

500 أسير .
واعتبــر إعام األســرى أن االعتقال 
اإلداري ســيفًا مســلطًا علــى رقاب 
أجهــزة  بيــد  وأداه  الفلســطينيين 
المخابــرات بهــدف إذالل وتعذيــب 
الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم 

وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم 
واالجتماعية الستهدافه  السياســية 

النخب السياسية واالجتماعية  .
قانونيــًا أوضحــت اتفاقيــة جنيــف 
أن    )42-78 )المــادة  الرابعــة، 
االعتقال اإلداري يُعد تدبيرا شديد 
القســوة، للســيطرة علــى األمــور، 
والوسيلة األكثر تطرفًا، التي يسمح 
المحتلــة  للقــوة  الدولــي  القانــون 
بإتباعهــا، تجــاه ســكان المناطــق 

المحتلة. 
وفي الوقت الذي أجــاز فيه القانون 
الدولــي اللجــوء إلى اإلجراء األشــد 
قسوة  وهو االعتقال اإلداري  كإجراء 
شــاذ واســتثنائي، فإنه وضع قيودًا 
وشروطًا صارمة على تنفيذه، وحدد 
المبــادئ واإلجراءات  مجموعة مــن 
القضائيــة، والضمانــات اإلجرائيــة 
االعتقــال  بوســائل  تتعلــق  التــي 
اإلداري وظــروف االحتجــاز وحقوق 
المعتقــل اإلداري، علــى أن تكــون 
فترة االحتجــاز ألقصر فترة ممكنة، 
كمــا حظــر االحتجــاز الجماعــي، أو 
تطبيقه بشــكل جماعــي، ألن ذلك 
يصل إلى مســتوى العقاب الجماعي 

والذي يُعتبر جريمة.   
وكشــف إعام األســرى انه بالنظر 
الى  الشــروط التي حددها القانون 
الدولــي فان االحتــال ال يلتزم باي 
منهــا بشــكل قاطع فهو يســتخدم 

االعتقــال اإلداري كسياســة عقــاب 
جماعــي دون ســقف محــدد ودون 
معرفــة التهمــة التــي اعتقــل من 
اجلها األسير وال يســمح له بالدفاع 
عن نفســه، وتعقد محاكم االحتال 
جلســات صوريــة، يتم مــن خالها 
اقــرار توصيــات جهــاز المخابــرات 
الذي يدير هذا الملف ضد األســرى، 
ســواء بإصدار أوامر اعتقال إداري أو 
تجديد اإلداري لفترات أخرى ألسرى 

معتقلين إداريًا.
مؤكدًا أن ســلطات االحتال أساءت 
اســتخدام إجراء اإلعتقــال اإلداري، 
القانونيــة  اإلجــازة  فاســتغلت 
الظــروف  فــي  بهــا  المســموح 
االستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، 
دون التــزام بالمبــادئ واإلجــراءات 
القضائيــة المنصــوص عليهــا، وال 
بالضمانــات اإلجرائيــة التي حددها 
القانــون الدولــي، تلــك الضمانات 
التي أكــدت علــى أولويــة المبادئ 
والحقوق اإلنسانية في كل األحوال.

وأشار إعام األسرى الى ان االعتقال 
اإلداري لــم يقتصر على فئة معينة 
حيــث طالت النســاء واألطفال حيث 
ال تزال أسيرتان تخضعان لاعتقال 
الطويــل"  "بشــرى  وهمــا  اإلداري 
والتي يخوض والدها القيادي جمال 
الطويل اضراب عن الطعام منذ 26 
يومــًا من اجــل وضع حــد العتقالها 

اإلداري ، واألســيرة الناشطة " ختام 
السعافين" .

كذلــك يعتقــل االحتــال 3 أطفال 
القانــون  هــذا  تحــت  قاصريــن 
 9 الــى وجــود  التعســفي، اضافــة 
التشــريعي  المجلــس  مــن  نــواب 
اإلداري  االعتقــال  فــي  يقبعــون 
المتجدد، والعشــرات من الناشطين 
والصحفييــن وقــادة العمل الوطني 
واإلســامي. ونتيجــة تصاعد هذه 
والقاســية  التعســفية  السياســة 
بحق األســرى االداريين كما كشــف 
مركز فلســطين لدراســات األسرى 
أن األســرى يعكفون علــى تدارس 
اتخــاذ خطــوات نضاليــة تصعيدية 
قد تصــل لحــد اإلضــراب المفتوح 
عن الطعــام احتجاجًا على سياســة 
االعتقــال اإلداري التعســفي التــي 
تصاعدت في الشهور األخيرة ، حيث 
تســتنزف أعمارهم دون وجه حق ، 
كذلك قد ينفــذوا خطوات تضامنية 
مع زمائهم االسرى المضربين ضد 

االعتقال االداري .
وطالب إعام األســرى المؤسســات 
التدخــل الحقيقــي لوضع  الدوليــة 
حد لهذه السياســة التعســفية بحق 
األســرى، والتي تخالف كل المعايير 
التي وضعهــا القانــون الدولي، مما 
يصنــف كجريمــة حــرب  يرتكبهــا 

االحتال بحق الفلسطينيين.  

االعتقال اإلداري.. حينما تصبح حرية الفلسطيني
 أسيرة مزاج ضابط مخابرات االحتالل!
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الزراعة: لحوم 
األضاحي متوفرة 
باألسواق وبأسعار 

مناسبة
غزة- الرأي

قالــت وزارة الزراعة في غزة 
إن لحــوم األضاحــي متوفرة 
وبأســعار  األســواق  فــي 
مناســبة، متوقعــًة أن تكون 
نســبة اإلقبال عليهــا جيدة 

هذا العام.
وذكر المتحدث باسم الوزارة 
أدهم البســيوني لـــ “الرأي” 
أن الكميــات المتوفــرة مــن 
األضاحي في األســواق تقدر 
بـ 15 ألف رأس من العجول، 

و20 ألف رأس من األغنام.
أسعار  بأن  البســيوني  وأفاد 
األضاحي لهــذا العام تعتمد 
والعــرض في  الطلب  علــى 
األســواق المحليــة، مشــيرا 
إلى أن األســعار تبقى ضمن 
دون  االعتياديــة  الحــدود 
حــدوث اســتغال أو رفع أي 

معدل عن التسويق العام.
وحــذر أنه في حــال تم رفع 
األسعار عن معدل التسويق 
العام، فإن الجهات المختصة 
ســتتابع مــع الــوزارة ألخــذ 
بحق  المطلوبــة  اإلجــراءات 

المخالفين.
أن  إلــى  البســيوني  ولفــت 
تساهم  الخيرية  المؤسسات 
بشــكل فاعــل فــي تحقيق 
الطلــب على األضاحي داخل 

قطاع غزة.
وأكد أن الوزارة تبذل جهودا 
من أجل الحفاظ على سامة 
المواطن، مــن خال متابعة 
طواقمها للمزارع والمســالخ 
الحجــر  مــن خــال فــرض 
األضاحــي  علــى  الزراعــي 
منــذ دخولهــا عبــر )معبــر 
كرم أبو ســالم( باســتخدام 
المعمــول  التعقيــم  أدوات 
بهــا، وحجزهــا فــي المحجر 
الصحــي، وأخذ عينــات الدم 
األوضــاع  ومتابعــة  منهــا، 

الصحية لألضاحي.

الضفة المحتلة-الرأي
االحتــال اإلســرائيلي جرائمــه بحــق  يواصــل 
الفلســطينيين ويتفنــن ويتلــذذ فــي ايذائهــم، 
يتعمــد  حيــث  عليهــم،  والتنكيــد  والتنغيــص 
اســتهداف طلبة الثانوية العامة  تزامنًا مع موعد 
االمتحانات  لحرمانهم من إكمال تعليمهم لتدمير 

مستقبلهم.
مكتب إعام األسرى قال في تقرير له أن االحتال 
يتعمــد وتزامنــًا مع اقتــراب او دخــول امتحانات 
الثانوية العامة اعتقال واستدعاء طاب يستعدون 
لتقديم امتحاناتهم النهائية بهدف حرمانهم منها 
وتدمير مستقبلهم وزيادة األعباء المتراكمة على 
شــعبنا جراء جرائم االحتال المستمرة ، هذا عدا 
عن اعتقال العشــرات من مرحلــة الثانوية العامة 

خال الشهور الماضية .
وأشــار "إعام األســرى" الى ان االحتــال اعتقل 
اليــوم الطالب فــي الثانوية العامــة "محمد يزيد 
بحــر" من منزله فجــرًا في بلدة أبو ديس شــرق 
القــدس، حيــث قالت والدتــه إن جنــود االحتال 
برفقــة ضابــط مخابــرات اقتحمــوا منزلهم بعد 
منتصف الليل وفتشوه بشكل همجي ودققوا في 
هويات قاطنيــه، قبل ان يبلغــوا بنيتهم اعتقال 
"محمد" الــذى يتقدم المتحانــات الثانوية العامة 

منذ ايام .
وأضافــت والــدة الفتــى " محمد" انهــا طلبت من 
ضابــط المخابــرات ان يتركوه فتــرة االمتحانات 
فقــط أي عدة ايــام، ثم يقومون بتســليمه لهم، 
حيــث انه اجتهد منذ بدايــة العامة للحصول على 
درجــات ممتازة، و تبقــى له 4 امتحانــات لكنهم 
رفضــوا وقال ضابــط المخابرات بالحــرف الواحد 
" نحن مؤسســة أمنية ولســنا مؤسســة تعليمة " 
ثم قاموا بتقييد يديه بقيود مشــددة ونقلوه عبر 

الجيبات العسكرية الى جهة مجهولة .
 مشــيرة الــى أنهــا ليســت المــرة االولــى التــي 
يتعرض فيهــا نجلها "محمــد" لاعتقال من قبل 
االحتــال حيث اعتقل 4 مرات وهو ال يزال طفًا، 
بحجة انــه يلقي الحجــارة على ســيارات الجيش 

والمستوطنين.
كذلك الطالب "جهاد أبو رموز" من حي البســتان 
بســلوان اعتقلته قوات االحتال  قبيل امتحانات  
الثانويــة العامــة بيــوم واحد فقــط وحرمته من 
أدائهــا، حيــث تقــول والدتــه ان قــوة كبيرة من 
االحتــال والمخابــرات داهمت منزلهم الســاعة 
الثانيــة ليــًا وفتشــوا المنــزل قبــل ان يقوموا 
باعتقاله بحجة انه شــارك فــي مارثون تضامني 
مــع أهالي الشــيخ جــراح المهدديــن بالطرد من 

منازلهم قبل أسابيع.
وأضافت والدة الطالب "ابورموز" أن نجلها "جهاد" 
كان قد انهى مراجعة مادة اللغة العربية بالكامل 
ويســتعد لتقديم االمتحان الخــاص بها في اليوم 
التالــي اال ان خفافيــش الظام داهمــت المنزل 
واعتقلتــه ، وكان يطمح في الحصول على معدل 
مرتفــع ، ولكن االحتال حال بينــه وبين تحقيق 

حلمه دون وجه حق .
وكشــف إعــام االســرى أن محكمــة االحتــال 
العسكرية في عوفر كانت حولت قبل ايام الطالب 
في الثانوية العامة "عمران اسماعيل الماح" من 
بلــدة دورا بالخليل الى االعتقــال اإلداري  لمدة 4 
أشــهر، وكانت اعتقلته قوات االحتال قبل موعد 
االمتحانــات النهائيــة بأســبوعين بعــد مداهمة 

منزل عائلته ، وحرمته من التقدم لها .
ايضــًا اعتقلــت قــوات االحتــال الطالبيــن  في 
الثانويــة العامــة " محمــد حســن زغــل" و"أحمد 
محمــد عطاطــرة" من قريــة زبوبا قضــاء جنين  

بعــد مداهمــة منازلهــم ونقلتهم الــى التحقيق 
فــي مركــز الجملــة خــال فتــرة اســتعدادهما 
لتقديــم امتحانــات التوجيهــي ، وال زاال معتقان 
وقد حرمــا من التقدم لامتحانــات . وقبل موعد 
االمتحانات بعشــرة ايام اعتقلت قــوات االحتال 
الطالــب فــي الثانوية العامة "عُريــب أبوخضير" 
)18 عامــا( من بلدة شــعفاط بالقــدس ، ونقلته 
الى التحقيق في المســكوبية ، وبعد أســبوع من 
االعتقــال و التحقيق أطلقت ســراحه، مع اقتراب 
موعــد االمتحانات، األمــر الذي اثر بشــكل كبير 
علــى نفســيته واســتعداده لامتحانــات. وبيَّن 
إعــام األســرى أن االحتــال عوضا عــن تهديد 
مســتقبل هؤالء الطــاب باعتقالهــم تزامنًا مع 
موعــد االمتحانــات النهائية، نظــرًا ألهمية هذه 
المرحلة في عمر هؤالء الشبان، فهي فاصلة بين 
المرحلة المدرســية والجامعة حيث يحدد االنسان 
مســتقبله، فان اعتقالهم ايضًا يهدف الى تحقيق 
سياســة الردع وتخويــف الجيل من ممارســه أي 

عمل مقاوم لاحتال حتى لو كان عمًا سلميًا.
واعتبر إعام األســرى ماحقة الطاب وحرمانهم 
مــن حقهم في التعليم  يشــكل خرًقــا للعديد من 
المواثيــق والقوانين واألعراف الدولية، خاصة تلك 
المتعلقة بالحق في التعليم السيما المادة )94( من 
اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك بعض المواد الواردة 

في الفصل الخامس من اتفاقية جنيف الثالثة.
ودعــا إعــام األســرى المؤسســات الدولية وفى 
مقدمتهــا اليونســكو للتدخــل لحمايــة الطــاب 
الفلســطينيين مــن إجراءات االحتال التعســفية 
واالســتدعاء  االعتقــال  رأســها  وعلــى  بحقهــم 
وحرمانهــم من حقوقهم فــي التعليــم، والعمل 
الجــاد والضغط على ســلطات االحتــال إلطاق 

سراح كافة الطاب من السجون .

توقعت إقبال جيد عليها

مع بدء االمتحانات.. طلبة الثانوية العامة في دائرة االستهداف!


