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غزة-الرأي-آالء النمر
اليوم االثنين الســادس عشر من 
شهر أغسطس كان صباحًا مرتقبًا 
وممتلًئ بحماس الطلبة وذويهم، 
بعــد ممارســة التعليم مــن خلف 
شاشات األجهزة اإللكترونية ألكثر 
من عــام ونصف، حتــى الوصول 
إلــى عام جديــد وبدايــة تعليمية 
وجاهية جديدة بأساليب وقوانين 

مستجدة على طبيعة التعليم في 
ربوع الوطن.

ومن وســط ضجيج التخوفات من 
اتخاذ إجراءات إلغــاق المدارس، 
فقد توجه أكثر واحد مليون طالب 
وطالبــة إلى مقاعد الدراســة في 
جميــع محافظات الضفــة الغربية 
والقدس وقطاع غزة وفق إجراءات 
الســامة للوقايــة مــن فيــروس 

كورونا.
ورحــب األهالي بالعام الدراســي 
الجديــد رغم ترددهم فــي إنهاء 
مــن  أبنائهــم  احتياجــات  كافــة 
وقرطاسية  دراســية  مســتلزمات 
تحســبًا إلجراءات جديــدة متعلقة 
أن  إال  كورونــا،  انتشــار  بحصــر 
ذلــك ال يمنع األهالي من إرســال 
أبنائهــم بمابــس إخوتهــم في 

األعــوام الماضية إلــى أن تتضح 
مامح الحياة المدرسية.

المشــهد الواقعــي يتضــح أكثــر 
داخل األسواق التي بادرت بعرض 
أزيــاء المــدارس لكافــة المراحل 
التعليمية، كما هو لمعان األدوات 
القرطاســية تحت قرص الشمس 
المكاتــب والمحــال  فــي واجهــة 
التجارية، لتبقى حبيســة العرض 

في معركة نفســية تواجــه أولياء 
األمور.

كمــا يأتي العام الدراســي الجديد 
بعد خــوض العديد مــن المعارك 
النفســية واالجتماعيــة والحربية، 
مطلــع  منــذ  أنــه  يذكــر  حيــث 
العــام أفــادت التقاريــر الحقوقية 

مــا  باستشــهاد 
طفــا   79 مجموعــه 

على مستوى الوطن

عام دراسي جديد .. وأمنيات بممارسته وجاهيًا حتى نهايته
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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:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

جنين–الرأي
 ال يكاد يمــر أي اقتحام تنفذه 
قــوات االحتــال اإلســرائيلي 
لمدينــة جنيــن ومخيمها حتى 
الرصاص  تصحو على صــوت 
ينطلــق صارخــا بوجه  الــذي 
االحتال معلنًا أن جنين أرض 

محرمة على االحتال.
 وتصاعدت في األشهر األخيرة 
عمليــات المقاومــة في مدينة 
جنيــن ومخيمهــا وحتــى عدد 
مــن بلداتهــا، فــكان التصدي 
االحتــال  قــوات  القتحــام 
واالشتباكات  النارية  باألسلحة 
المســلحة، إلــى جانــب تنفيذ 
علــى  نــار  إطــاق  عمليــات 
دوريات االحتال في المنطقة.

ويسجل لجنين بمداد من ذهب 
المناضليــن  انهــا اســتقطبت 
مختلــف  مــن  والمجاهديــن 
مناطــق فلســطين واالقطــار 
العربيــة الشــقيقة للدفاع عن 

فلسطين ومقدساتها .
يعبــد  أحــراش  وشــهدت 
المجاورة لجنين ثورة القســام 
البريطانــي  االحتــال  ضــد 
الصهيونيــة  والعصابــات 
على حد ســواء فقــام الجيش 
البريطانــي وقصــف القســام 
وصحبه بالطائرات ما ادى الى 
استشــهاده عام ١٩٣٥ ما حدا 
االســامية  المقاومة  بحركــة 
»حماس« الى تســمية جناحها 
كتائــب  باســم  العســكري 
القســام التــي ال تــزال تلحق 
بالعدو الصهيوني الخسائر تلو 
األخرى وتتصــدى لقواته كلما 
حاولــت االعتــداء على األرض 
الفلســطينية وخاصــة قطــاع 

غزة … !!!

نغم الرصاص
أغلب  فــي  الرصاص  ينطلــق 
الغربيــة منــذ  مــدن الضفــة 
ســنوات طويلــة ألســباب لها 
عاقــة باالحتفاالت واألعراس 
أو  المواطنيــن،  ومناســبات 
لتكــون تعبيــرا عــن خافات 
الفلســطينية  العائــات 
وصراعاتهــا في المدن والقرى 
حالتــان  وهمــا  والمخيمــات، 

أصبح إطــاق الرصاص فيهما 
بكثافــة أمــرا معتــادا لفــرط 

تكراره.
المواطنــون من خال  ويتندر 
التعبيــر عــن قدراتهــم فــي 
الرصــاص  طبيعــة  معرفــة 
المحلي ونوعه وسبب اإلطاق 
جنيــن  مدينــة  لكــن  أيضــا، 
ومخيمها شكا خال الشهرين 
اســتثناء  حالــة  المنصرميــن 
فريــدة، فإلــى جانــب مصادر 
اإلطــاق التقليديــة الســابقة 
فإن هنــاك إطاقــا للرصاص 
للبندقيــة  االعتبــار  يعيــد 
وحاملهــا طالمــا تتوجــه إلــى 
قــوات جيــش االحتــال التي 
تتنــاوب على اقتحامــات ليلية 

في أغلب المدن الفلسطينية.
وأهالــي  المراقبــون  يــؤرخ 
المدينة لهذا التحول إلى الفترة 
التي وقعت فيها معركة “سيف 
القدس”، حيث قامت مجموعة 
مــن المقاوميــن فــي المدينة 
بعمليات إطاق نار على حاجز 
الجلمــة الفاصــل بيــن مدينة 
جنين شــمال الضفــة الغربية 

والداخل الفلســطيني المحتل 
عام 1948، وتبع ذلك عمليات 
إطاق نار على قوات االحتال 
التي كانت تمــارس قبل ذلك 
وساســة،  بهــدوء  عملياتهــا 
حيــث كانــت تدخــل وتقتحم 
وتفتــش وتعتقــل المواطنين 
على خلفية نشاطهم السياسي 

والعسكري.
آخر هذه االشتباكات بين قوات 
االحتال ومقاومين كانت فجر 
اليــوم اإلثنين عندما اشــتبك 
مــع  فلســطينيون  مقاومــون 
قوة لجيــش االحتال اقتحمت 
مخيــم جنين استشــهد خال 
اإلشتباك 4 شهداء هم لشبان 
صالح أحمد معمــار من مخيم 
جنين، ورائد زياد عبد اللطيف 
أبو ســيف ونور عبد اإلله جرار 
وأمجد إياد عزمــي من جنين، 
وجميعهم في العشــرينات من 

العمر.

10 شهداء
 فجــر اليــوم االثنيــن، ارتقى 
أربعة شــهداء ساروا على درب 

حمــزة أبو الهيجــا وأحمد نصر 
جــرار وأحمــد اســماعيل جرار 
الشــبان  الشــهداء  وعشــرات 
الذين ارتقوا في طريق الحرية 

والتحرير.
ومنــذ مطلــع العــام الجــاري 
استشهد 10 شــبان في جنين 
ضيــاء  الشــهيد  بينهــم  مــن 
مــن  عامــًا(   25( الصبارينــي 
مخيــم جنيــن، والــذي ارتقى 
شهيدا األسبوع الماضي متأثرا 
االحتال  برصــاص  بإصابتــه 

قبل اسبوع من استشهاده.
وفــي أول أيام عيــد األضحى 
المجاهــد  ارتقــى  المبــارك، 
جميــل  المحــرر  واألســير 
العموري، والذي قــاد المرحلة 
وكان الســبّاق إلــى مواجهــة 
التــي تقتحم  قــوات االحتال 
ونّفــذ  والمخيــم،  المدينــة 

عمليات إطاق نار عديدة.
اليــوم  ذات  فــي  واستشــهد 
الشهيد النقيب تيسير محمود 
عثمان عيســة )33 عاما(، من 
قرية صانــور و المازم أدهم 
 23( عليــوي  توفيــق  ياســر 

عامــا(، أثنــاء اشــتباكهم مــع 
قــوات االحتال خــال عملية 

اغتيال الشهيد العموري.
فــي  دورهــا  لجنيــن  وكان    
معركــة ســيف القــدس، حيث 
المعركة  أيــام  ارتقــى خــال 
الشهيد الشاب منتصر محمود 
عامــا(،   28( جوابــرة  زيــدان 
مــن قريــة أم دار جنوب غرب 
جنين، والشـهيد يوسف مهدي 
نواصــرة )27 عاما( في قريته 
"فحمــة"، وكاهما استشــهدا 
فــي مواجهــات ميدانيــة مــع 

االحتال.

مقاومة رغم المالحقة
الملحمــة  شــهداؤنا  ويســطر 
في محــاوالت شــبابية إلحياء 
المقاومة التي ارتبطت بجنين 
طــوال ســنوات، فــكان يطلق 
االحتــال وقادته علــى جنين 
أنهــا "عــش الدبابيــر"، وهي 
التــي أثخنــت قــوات االحتال 
عبــر ســنوات االحتــال لهذه 

المدينة.
 ويتعــرض المقاومــون لحملة 
ماحقة شرسة هدفها القضاء 
قبــل  الظاهــرة  هــذه  علــى 
انتشــار  توســعها، خاصة وأن 
الظاهــرة قــد يشــجع مناطق 
للحذو حذوهــا؛ فتصبح  أخرى 
المســلحة حالــة  االشــتباكات 
يوميــة مــع االقتحامــات التي 
تتم بشكل مستمر في مختلف 

المدن والبلدات.
شــبابية  مجموعــات  وباتــت 
االحتــال  لقــوات  مطــاردة 
االشــتباكات  خلفيــة  علــى 
التــي تخوضها مــع جنوده في 
االقتحامات، وجلهم في مقتبل 
منهــم  وكان  العشــرينات، 
الشــهيد  مجموعات عملت مع 
جميل العموري، والذي اغتالته 
قــوات االحتال قبل شــهرين 

وأسر أحد رفاقه.
 وتعتبر مدينة جنين بمخيمها 
وقراهــا محــور تحــدٍ لقــوات 
االحتال التي لم تستطع حتى 
اآلن وضع حد فيها للمجموعات 
المقاومــة التــي باتت تشــكل 

مصدر إزعاج حقيقي لها.

10 شهداء منذ بداية العام

جنين.. عالمة فارقة في مرحلة الجهاد والمقاومة
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تقرير سامي جاد اهلل/
لم ينكسروا وتضعف هممهم عندما 
قــام االحتــال اإلســرائيلي بإعدام 
أو أســر آبائهم وأولياء أمورهم، بل 
ازدادوا عزيمــة وقــوة وكانــوا مثااًل 

للجد واالجتهاد والتفوق.
إنهــم طلبــة الثانوية العامــة للعام 
2021 من أبناء الشــهداء واألســرى 
الذين نجحوا وحققوا  الفلسطينيين 

عامات مميزة رغم مرارة الفقد.
لقد تلقى هــؤالء الطلبة التشــجيع 
من وزارة التربية والتعليم بضرورة 
وأن  العلميــة  المســيرة  اســتمرار 

يجتهدوا ألن تفوقهــم هدية كبرى 
لآلباء، ومفخرة لفلســطين والقدس 

وشعبهم.
وقــد امتــأت بيوتهــم بالمهنئيــن 
الذيــن يُباركــون بالنجــاح، وعمت 
بالحــزن  الممزوجــة  الفــرح  أجــواء 
على فراق األحبــة والتمني لو كانوا 
معهــم، وفــي نفــس الوقــت عمت 
الفرحــة الممزوجــة بالفخــر الذي ال 

حدود له ورفع هامات العزة عاليًا.
وقــد أظهرت نتائــج الثانوية العامة 
عن تفــوق وتميز العديد مــن أبناء 

الشهداء واألسرى مثل:

-ســارة ابنة الشــهيد جمال الزبدة، 
حيث حصلت على معدل 95.3% .

-مــاك ابنة الشــهيد أحمد ســعيد 
الجعبري، حصلت على معدل 86.6%

- ابتهال ابنة األسير ياسر بدرساوي 
، حيث حصلت على معدل 97.3%

-أحمد ابن األســير منتصر الشلبي، 
حصل على معدل 92%.

عبــداهلل  األســير  ابنــة  -صفــاء 
البرغوثــي، حصلــت علــى معــدل 

% ٩٨.٣
-نور ابنة الشــهيد يوسف أبو هين، 

حصلت على معدل 98%

-لينا ابنة الشــهيد أيمــن أبو هين، 
حصلت على معدل 97%

-عبــد الرحمــن ابن الشــهيد يحيي 
جمعة أبو بكــرة، حصل على معدل 

96.6%
-تسنيم ابنة الشهيد محمود سمير 

فروانة، حصلت على معدل 94.1%
-بهيــة ابنة الشــهيد وليــد حمودة 
معــدل  علــى  حصلــت  الزعبــوط، 

94.1%
-مــي ومنى ابنتــي الشــهيد همام 
محمــد أبــو العمريــن، حصلت على 

معدل 94%

-عز الدين ابن الشهيد أحمد يوسف 
دلول، حصل على معدل 93.1%

-ســندس ابنة الشــهيد مازن أسعد 
الضاش، حصلت على معدل 90.6%

-شــهد ابنة الشــهيد أحمد رشــدي 
اشتيوي، حصلت على معدل 88.9%

-نضال ابن الشــهيد نضــال فتحي 
فرحات، حصل على معدل  88%

لقد أثبت نجاح وتفوق أبناء الشهداء 
واألســرى أن لديهــم إرادة صلبــة، 
الطمــوح  نحــو  تليــن  ال  وعزيمــة 
والعلم كساح نحو تحرير وطنهم و 
الحضارة التنمية والمستقبل الباهر.

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
كانت أشــبه بفيلم رعــب حقيقي، 
تنحبــس معهــا األنفــاس، عندما 
صرخــت إيمان الحاج بــكل قوتها" 
ملخصــات  ..أغراضــي  كتبــي 
الــدروس"، قل أن تــدك الطائرات 
الحربية اإلسرائيلية منزل عائلتها 
بغزة ومن ثم تسويه أرضًا دون أي 

مبرر.
ولحســن حــظ الفتاة التــي عرفت 
الكتــب  جميــع  كانــت  بهدوئهــا، 
تتراكــم فوق بعضهــا على مقربة 
من بــاب المنزل، لكن على ســمع 
صــراخ االبنة، خطف األب بســرعة 
البرق كيســًا ووضع فيه ما وصلت 
اليه يداه، باإلضافــة إلى الب توب 

شخصي يخص عمله.
وبالرغــم مــن الدمــار الــذي حــل 
بمنــزل إيمــان جراء عــدوان مايو، 
معــدل  علــى  حصلــت  أنهــا  إال 
%94، فتحــول الحــزن والكــدر إلى 
فرحــة عارمة جمعــت كل األقارب 

واألصدقاء والمحبين.

تفوق رغم الدمار
وتقــول إيمان التي تقيــم حاليا في 
بيــت يعــود لخالتهــا:" بالرغــم مما 
عانيته إال أننــي كنت هادية وواثقة 
باللي قدمته رغــم الظرف إلى صار 
معــي، والحمــد هلل رغــم أنني كنت 
أطمح للحصــول على معــدل أعلى 
لكنني راضيــة". وتضيف في حديث 

لـ"الــرأي":" كنت أنظــم وقتي حتى 
بعد قصف البيت، وكنت أحصل على 
كفايتي من النوم وأدرس بســاعات 
معينة، رغم أنني خســرت ملخصات 
كثيرة تحــت الــركام، وتغيرت لدي 
أشــياء عديــدة، ولكــن حصلت على 
بعــض الملخصــات مــن زمياتــي 
حتى ال أضيــع تعب العام كله". أكثر 
األشــياء التر تركت أثــرا واضحا في 
إيمــان هو قصف منزلهــا أثناء فترة 
الدراسة، لكنها أيضا لم تخسر سوى 
يوم القصف الذي اســتهدف المنزل، 
ومــن ثــم عــادت للدراســة وكلهــا 
عزيمة وإصرار على التفوق والنجاح.

وتطمح الطالبة إيمان إلى دراســة 
قســم الهندســة المعماريــة فــي 

معدلهــا  ان  موضحــة  الجامعــة، 
فــي الثانويــة العامــة يســمح لها 
بالتسجيل في هذا التخصص الذي 

تتمناه.

وداعا للخوف
وعن لحظات الفرح والســعادة التي 
عاشــتها األســرة ابتهاجــا بتفــوق 
إيمان فــي الثانويــة العامة، تقول 
والدتهــا عــا الحــاج: "كل أفــراد 
العائلــة كانوا ينتظــرون على أحر 
من الجمــر، دخلنا على موقع وزارة 
التربية والتعليم ومع العد التنازلي 
كان قلبها ينبــض خوفًا، ولكن مع 
وصــول النتيجــة علــت األصــوات 

وامتزجت بدموع الفرحة.

وتؤكد في حديث لـ"الرأي"، أن 60% 
من كتب ابنتها ذهبت تحت الدمار 
ولكــن تم التواصل مــع صديقاتها 
مــن أجل الحصول علــى ملخصات 
الدراســة، موضحة أن أزمة كورونا 
البيئــة جميعها  والعــدوان وتغيــر 
أثــرت علــى تأقلــم ابنتهــا، لكنها 
تفوقت وأدخلت الفرح إلى قلب كل 
فرد مــن أفراد العائلــة، وانتصرت 

بذلك على الدمار والعدوان.
فرحة النجاح والتفوق الذي حصدته 
إيمــان، كانــت كفيلة بأن تنســي 
عائلتهــا لحظــات الخــوف والرعب 
الذي عاشته أثناء ترك منزلها هربا 
من القصف والصواريخ في مشهد 

ال يمكن الحديث عنه بالكلمات.

من صور الكفاح والتميز الوطني

أبناء الشهداء واألسرى ُيبدعون في نتائج الثانوية العامة

هدم منزلها في عدوان مايو

إيمان الحاج.. حين تنتصر اإلرادة على الدمار والعدوان
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
فــي الوقت الــذي تواصــل فيه ســلطات 
االحتــال اإلســرائيلي سياســة االعتقال 
الدولــي  للقانــون  االلتفــات  دون  اإلداري 
الــكل  علــى  لزامــًا  كان  اإلنســاني، 
الفلســطيني أن يضــع يدا بيــدا ويتكاتف 
لنصرة األسرى والدفاع عنهم في مواجهة 
ذلك الســيف المســلط على رقابهم دون 

رأفة.
وفــي خطــوة توافقيــة واضحــة تجمع ما 
بيــن مؤسســات وفصائل مــن قطاع غزة 
والضفــة، أعلنــت لجنــة األســرى للقوى 
الوطنية واإلســامية والمؤسسات العاملة 
في شــؤون األســرى عن انطــاق الحملة 

الوطنية إلنهاء سياسة االعتقال اإلداري.
وفــي ظــل اســتمرار االعتقــال اإلداري، 
وأمــام خــوض عدد مــن األســرى اضرابا 
عــن الطعام، جاءت هذه الحملة اســتجابة 
كمطلب لما يحدث داخل ســجون االحتال 

من حراك واضراب عن الطعام.

توافق وطني لنصرة األسرى
وعن تفاصيــل الحملة، قال إســام عبده 
مديــر دائــرة االعــام في وزارة االســرى 
والمحريين بغزة:" إن هذه الحملة شــكلت 
بتوافــق وطني مــن مختلف المؤسســات 
العاملــة في مجال األســرى بغزة والضفة 
الغربية، ســواء المؤسســات الرســمية أو 

المؤسســات التابعة للفصائــل الوطنية"، 
موضحــا أن تلك المؤسســات تضم لجنة 
األســرى والقــوى الوطنيــة واإلســامية، 
ووزارة األســرى وجمعيــة واعــد وهيئــة 

االسرى ومهجة القدس ونادى األسير.
وأكــد عبده في حديث لـ"الــرأي"، أن الكل 
األســرى  لنصــرة  تداعــى  الفلســطيني 
والدفــاع عنهــم ضــد سياســة االعتقــال 
اإلداري، الفتــاً أن هــذه السياســة باتــت 
ســيفا مســلطا على رقاب الفلســطينيين 
من طاب وأكاديمييــن وصحفيين ونواب 

وبشكل واسع.
وبين أنه عقد مؤتمر صحفي أمام منظمة 
الصليب األحمر بغزة بتوافق وطني، وكان 
لهــذا المؤتمر مؤتمر مــواز له في الضفة، 
األمر الذي يعني تكامــل للجهود وتضافر 
إلحيــاء قضية االســرى، والحديث بشــكل 
أكبــر عن ملف االعتقــال اإلداري، وخاصة 
سياســة تمديــد االعتقال، وعــدم معرفة 
األســير لمصيــره، وهــو ما شــكل معاناة 

لأسرى.
وتعتبــر هــذه الحملــة والحديــث لعبده، 
حالــة توافقية قلما نشــهدها على صعيد 
األسرى أن يكون هناك توافق وطني كبير 
تجــاه ملــف االعتقــال اإلداري، الى جانب 
العديد من الملفات، مثل األسرى القدامى 
واألســرى األطفــال والمرضــى واإلهمال 

الطبي.

وتركز الحملة أيضُا على سياسة االعتقال 
االداري والتعريــف بــه عبــر فعاليات في 
الداخل الفلســطيني والخارج في فعاليات 
متزامنــة ومشــتركة تحــت عنــوان واحد 
ورســالة واحــدة، بهدف فضح ممارســات 
االحتال تجاه تلك السياسة التي تستخدم 

على نطاق واسع وللحد منها.

برنامج مشترك وموحد
ووفق مــا ذكره مدير دائرة االعام بوزارة 
األســرى، فإن هناك أكثر من 550 أســير 
يتم اعتقالهم تحــت بند االعتقال اإلداري 
دون تهــم أو محاكمــة، حيث جــاءت هذه 
الحملــة اســتجابة لذلك، معربــا عن أمله 
أن يكــون هنــاك المزيــد مــن الحمــات 

والفعاليات التضامنية مع األسرى.
وتعتبــر وزارة األســرى بغــزة جــزء أيضًا 
مــن الحملة، ولــدى كل مؤسســة برنامج 
مشــترك وموحــد، حيــث يقع علــى عاتق 
كل مؤسســة تنظيم فعاليــات تحت هذا 
العنوان والحديث بشــكل جدي، سواء في 
المحافل الدولية او المحلية إلظهار معاناة 
األســرى، وخاصة االســرى اإلداريين عبر 
العمــل القانونــي والسياســي واإلعامي 

كأعمال متكاملة لنصرة األسرى.
ولفــت عبــده إلــى أن المطلــوب فضــح 
ممارســات االحتال، وحشــره فــي زاوية 
االتهــام بخــرق قواعــد القانــون الدولي 

واإلنســاني بالتعامــل مــع األســرى، آمًا 
أن يكــون هناك اســتجابة حقيقيــة لهذه 
الحملــة، وأن تحقــق أهدافهــا للحــد من 

سياسة االعتقال اإلداري.

مساندة األسرى
وعقد مؤتمــرا صحفيا أمام اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر بغزة تزامنا مــع مؤتمر 
فــي الضفــة الغربيــة أمــام مقــر األمــم 
المتحدة، بمشــاركة ممثلين عن الفصائل 
ومؤسســات حقوقيــة ومعنيــة باألســرى 

والمحررين.
وفــي مؤتمــر غــزة، قــال خالــد البطش 
القيادي في حركة الجهاد اإلســامي نيابة 
عــن المؤسســات والفصائل المشــاركة:" 
إن االعتقــال اإلداري ظلم دائم يســتبيح 
كرامــة الفلســطيني فــي الضفــة وغــزة 

والقدس".
وأكد البطش أن هذه الحملة تأتي لمساندة 
االســرى والمتضررين من تلك السياسة، 
ولوضع حــد وطني لهذا االعتقال، موضحا 
أن إنهاء هــذا الملف يتطلب وحدة الموقف 

ووحدة الخطاب الوطني.
ويواجه األســرى المضربون عــن الطعام 
جــراء سياســة االعتقــال اإلداري أوضاعا 
صحيــة صعبــة تتفاقم مع مــرور الوقت، 
جــراء تعنــت ورفــض مصلحة الســجون 
االســتجابة لمطالبهــم والمتمثــل بإنهاء 

اعتقالهم اإلداري.

موقف دولي نمطي
وفي كلمته عن مؤسسات األسرى بمدينة 
رام اهلل، قــال قدورة فــارس رئيس نادى 
األســير:" إنــه يجــب تكثيف العمــل على 
كافة األصعدة حتى انهاء سياسة االعتقال 

اإلداري".
وتوجــه فــارس للمؤسســات الدولية التي 
قــال إن موقفهــا نمطي ال يتجــاوز حدود 
النقــد، موضحا أن هــذا الموقف التقليدي 
يقــرأه االحتــال باعتبــاره ضــوء أخضــر 

لاستمرار في ممارساتها. 
ووفق بيان لنادي األســير، فإن 13 أســيرًا 
يواصلــون االضراب المفتــوح عن الطعام 
فــي ســجون االحتــال، مــن بينهــم 12 
يضربون رفضًا لاعتقال اإلداري، موضحا 
يواجهــون  الطعــام  عــن  المضربيــن  أن 

أوضاعا صحية صعبة.
وتشــمل الحملة تحــركا شــعبيا واعاميا 
ودبلوماسيا محليا وعربيا ودوليا، وتشارك 
في هذا التحــرك منظمات حقوقية محلية 
ودولية وجهات رسمية، حسب ما أعلن عنه 

في مؤتمر رام اهلل.
وتعتقــل ســلطات االحتال في ســجونها 
نحو 4850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 
طفا و550 معتقا إداريا وفق مؤسســات 

مختصة بشؤون األسرى.

عبر برامج موحدة ومشتركة

إنهاء االعتقال اإلداري لألسرى.. حملة وطنية توحد غزة والضفة
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غزة- الرأي
ســنوي  النصــف  التقريــر  أظهــر 
لدائــرة   2021 عــام  مــن  األول 
طــب الطــوارئ بــاإلدارة العامــة 
الطبية  الطواقم  أن  للمستشفيات 
في أقســام طــوارئ مستشــفيات 
خدماتهــا  قدمــت  الصحــة  وزارة 
العاجيــة لنحو )600( ألف متردد، 
فيما ســجل عــدد حــاالت الدخول 
مــن   9.9% بنســبة  أي   )57648(
مجمــوع المترددين على أقســام 

الطوارئ.
الطــوارئ  طــب  دائــرة  وتعمــد 
للمستشــفيات  باإلدارة-العامــة 
بــوزارة الصحــة منذ نشــأتها الى 
توفيــر كادر بشــري ثابــت فــي 
الطــوارئ، وبناء قــدرات وتطوير 
األدوات  وتوفيــر  العامليــن  أداء 

والمعدات ألقسام الطوارئ.

تعزيز الكادر البشري
وفــى الســياق، أوضــح د. محمــد 
الطــوارئ  طــب  مديــر  العطــار 
واألزمــات أنه تــم تعزيــز الكادر 
البشــري من خــال تحديد مفتاح 
العمــل لــكل قســم مــن أقســام 
المستشــفيات  فــي  الطــوارئ 
الجراحية السبع، الى جانب تحديد 
الحاجة العدديــة من العاملين في 
اقســام الطوارئ من فئــة األطباء 
والتمريــض وخدمــات المرضــى، 
الفتــا الــى تثبيــت عــدد 76 من 
الطــوارئ،  اقســام  فــي  األطبــاء 

وجــاري العمل علــى تثبيت أطباء 
في مستشفى األوروبي بعد إعادة 
فتحه بعد ان كان يستقبل الحاالت 

المصابة بفيروس كورونا.
ويشــير الــى تخصيــص )11( من 
األطبــاء االخصائييــن مــن عــدة 
والعظام  الجراحة  تخصصات مثل 
للعمل  والباطنــة   ENTو والقلــب 
كمشــرفين ومدربيــن في قســم 
الطوارئ بنســبة %50 من ساعات 
عملهم، مؤكدا على دورهم البناء 
في إدارة قسم الطوارئ بعد انتهاء 
الفتــرة الصباحيــة ورفــع كفــاءة 

األطباء الجدد في قسم الطوارئ.
وبيــن د. العطــار أنــه تــم تعزيز 
برنامج بورد طب الطوارئ بثماني 
أطباء جــدد ، والــذى اعتبره انجاز 

محوري لبرنامج طب الطوارئ.

بناء قدرات وتطوير أداء 
العاملين

وعلى صعيد بنــاء قدرات وتطوير 
أداء العامليــن أوضح د.العطار أنه 
تم تدريب وتطويــر أداء العاملين 
في اقســام الطــوارئ مــن أطباء 
وتمريــض حيث تــم تدريب 108 

من الطواقم الطبية
عبر تنفيذ دورة تدريبية في دعم 
الحيــاة األساســي، وأخــرى حــول 
"إدارة اإلصابــات الجماعيــة والتي 

نفذت ألول مرة في غزة.
ولفت الــى عقد يــوم علمي حول 
باستخدام  الحاالت  وتقسيم  الفرز 

Emergency )ESI( Se-  نظــام
verity Index، اضافــة الــى عقــد 
pain manage-  ورشة عمل حول

ment بدعــم من الهــال االحمر 
القطري، الى جانب تنفيذ برنامج 
تدريبي ألطباء بورد طب الطوارئ 
بدعم من الهــال األحمر القطري 
وبالتعــاون مــع التنمية البشــرية 
والذي يشــمل محاضــرات علمية 
وتدريبــات عمليــة داخــل قســم 
الطوارئ وورش عمــل وعدة ايام 

علمية.
ويشــير الى رفع مشــروع تدريب 
فــي  العاملــة  الطبيــة  الطواقــم 
اقسام الطوارئ في إدارة اإلصابات 
 U/S والتدريــب علــى اســتخدام 
e FAST بالتعــاون مــع منظمــة 

.ICRC الصليب األحمر الدولي

توفير األدوات والمعدات 
ألقسام الطوارئ

أما علــى صعيــد توفيــر األدوات 
والمعدات ألقسام الطوارئ، يقول 
د. العطار أنه تم حصر االحتياجات 
من معــدات وأجهزة ومســتلزمات 
فــي  الطــوارئ  ألقســام  طبيــة 
المستشــفيات الرئيســية الســبع 
وتم رفعها لتســويقها، اضافة الى 
مشــروع توفير احتياجات اقســام 
الطوارئ بما يخدم إدارة اإلصابات 
الجماعيــة الكبــرى بالتعــاون مع 

منظمة الصحة العالمية.
وذكــر د.العطــار أنــه تــم اجــراء 

تقييم الحتياجات اقسام الطوارئ 
الخمســة بمــا يخــدم  الرئيســية 
إدارة اإلصابــات الجماعية الكبرى 
الصحــة  منظمــة  مــع  بالتعــاون 
العالمية WHO، وتطوير سياســة 
النقــل االمــن المعدلــة الجديــدة 
الحكوميــة  المستشــفيات  فــي 
الــى تطوير  اضافــة  وتطبيقهــا، 
نمــاذج تذكرة الطــوارئ الجديدة، 
الفتا الى عقد ورشــة عمل ألطباء 
شــهداء  لمستشــفيات  واداريــي 
األقصــى والنجار بيت حانون حول 

تطبيق نماذج الطوارئ الجديدة.
وبين أنه تم تشكيل لجنة مختصة 
المخططــات  وتطبيــق  لتدريــب 
االنسيابية عاجية لبعض الحاالت 

.MDM-F الطارئة مع

طب الطوارئ خالل 
العدوان األخير

ويوضح د. العطار أنه اعادة تفعيل 
المستشــفى  في  الطوارئ  قســم 
اصابــات  الســتقبال  االوروبــي 
العــدوان االســرائيلي األخير على 
قطاع غــزة والــذي كان مخصصا 
المصابــة  الحــاالت  الســتقبال 
بفيروس كورونــا، تزامنا مع رفع 
الجهوزية في اقسام الطوارئ في 
الســبعة  الجراحية  المستشــفيات 

الرئيسية
وأكد على تفعيل خطة االستجابة 
لحــوادث االصابــات الجماعية في 
بالمستشــفيات  الطوارئ  اقســام 

القــدرة  وزيــادة  الحكوميــة، 
االســتيعابية لحــوادث االصابــات 
الجماعية في اقسام الطوارئ من 
خــال مضاعفــة العــدد االجمالي 
لأســرة والــذي فاق نصــف عدد 
االسرة في القسم وتعزيز الكوادر 
الطبية العاملة في قسم الطوارئ 

من ناحية العدد والكفاءة.
اضافة الى تقســيم جــداول عمل 
فــي  العاملــة  الطبيــة  الكــوادر 
اقســام الطــوارئ الــى مجموعات 
لــكل مجموعــة،  قائــد  وتحديــد 
وتفعيل المنطقــة الخضراء خارج 
قســم الطوارئ الستقبال الحاالت 
تخصيــص  كذلــك  البســيطة، 
مفاهيميــة  ومســاحات  مناطــق 
الحاالت حســب شــدة  الســتقبال 
الملونــة، عــاوة على  الخطــورة 
تفعيل منطقــة الفرز االولي خارج 
قســم الطــوارئ والثانــوي داخل 

اقسام الطوارئ.
المتابعــة  أهميــة  علــى  وشــدد 
اليومية الميدانية ألقسام الطوارئ 
خال أيــام العدوان ورفــع تقارير 
يومية حول عمليــات فرز الحاالت 
الطبية وســهولة  الكــوادر  ومهام 
التواصل بينهــم ومدى جهوزيتها 
من االجهزة الطبية والمستهلكات 
واألدويــة، الــى جانــب التأكد من 
عمليــات التوثيــق الصحيــح، الى 
جانــب التواصــل مع المؤسســات 
الدولية الداعمة بشــكل مســتمر 

لتوفير االحتياجات الازمة.

تقرير
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الصحة: تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات لتلبية احتياجات المرضى



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

الخميس 17 محرم 1443هـ / 26 أغسطس 2021م
Monday - 26 August 2021

تقرير

06

غزة- الرأي
الموانــئ  ســلطة  تُصنــف 
النقــل  بــوزارة  البحريــة 
أهــم  مــن  والمواصــات 
ركائــز الــوزارة التــي تقدم 
الخدمــات بشــكل مســتمر 
ذات  يعتبــران  لقطاعيــن 
المجتمع  أهمية كبيرة فــي 
قطاع  داخــل  الفلســطيني 
غــزة وهما قطــاع الصيد و 
المصطافيــن، حيــث تعتبر 
ميناء غزة البحري المتنفس 
فــي  للمواطنيــن  الوحيــد 
ســبيل التنــزه والخروج من 
الحيــاة االقتصادية الصعبة 
التــي يمر بها ســكان قطاع 
غــزة وكذلك مصــدر الرزق 
الوحيد لشــريحة كبيرة من 
المواطنيــن فــي المجتمــع 

الفلسطيني.

مــن جانبــه قــال أ. أنيــس 
عرفــات نائــب مديــر عــام 
البحريــة  الموانــئ  ســلطة 
أن مينــاء غــزة البحري ذات 
أهميــة كبيــرة لما لــه من 
ونفســي  اقتصادي  مــردود 
داخــل قطــاع  للمواطنيــن 
غــزة، حيــث تعتبــر معلــم 
ســياحي يتوافد عليه أعداد 
المواطنيــن  مــن  كبيــرة 
وخاصــة في  العــام  خــال 
مصطحبين  الصيــف  فصل 
عائاتهــم وأبنائهــم للنقاء 
وذلــك  بداخلهــا  والترفيــه 
مصدر رزق لعــدد كبير من 

قطاع الصيد خال العام.
أن  إلــى  عرفــات  واشــار 
والمواصــات  النقــل  وزارة 
تضــع بين أعينهــا مصلحة 
المواطــن الفلســطيني في 

توفيــر افــة ســبل الراحــة 
والرفاهيــة في مينــاء غزة 
التخفيــف  وذلــك  البحــري 
فــي  الصيــاد  كاهــل  عــن 
االقتصادية  الظــروف  ظــل 
الصعبــة التي يمر بها خال 

العام.
ولفت عرفات إلى أن سلطة 
الموانئ البحرية تعمل على 
مدار الساعة بشكل مستمر 
لحل أي إشــكالية قد تواجه 
الصياديــن أو المصطافيــن 
خال تواجدهم داخل مرفأ 
والعمل  البحــري  ميناء غزة 
علــى حلها في أســرع وقت 
ممكــن مــن أجل اســتمرار 
الحيــاة بداخلهــا مــن خال 
التواصل والتنسيق مع كافة 

الجهات ذات االختصاص.
وتابــع عرفــات بالقــول إنه 

الميناء  يتم تعميق حــوض 
بشكل مســتمر خال العام 
وذلك لحماية قوارب الصيد 
مــن الضــرر، حيــث يصــل 
عميــق الميــاه فــي حوض 
الميناء إلــى متر واحد فقط 
مما يشــكل خطر كبير على 

قوارب الصيد.
ســلطة  أن  عرفــات  وأفــاد 
أنجــزت  البحريــة  الموانــئ 
مــن  األول  النصــف  فــي 
عــام 2021م العديــد مــن 
المشــاريع أبزرهــا تعميــق 
وكذلــك  المينــاء  حــوض 
حســكات  أماكــن  تنظيــم 
وتجديد  الغير عاملة  الصيد 
اإلبحــار  وســائط  رخــص 
قانونــي  بشــكل  للعمــل 
الخاصة  المعرشات  وصيانة 
والصيانــة  بالمصطافيــن 

داخــل  للمرافــق  الدوريــة 
ميناء غزة البحرية.

المؤسسات  عرفات  وناشــد 
إلــى  والدوليــة  المحليــة 
ضرورة تقديم الدعم لميناء 
غــزة البحري والــذي يحتاج 
إلى مشاريع وصيانة بشكل 
مســتمر في ســبيل تقديم 
خدمات أفضل لقطاع الصيد 

والمواطنين.
مــن جانب أخر قالــت نقابة 
ســلطة  إن  الصياديــن 
تعمــل  البحريــة  الموانــئ 
ضمــن اإلمكانيــات المتاحة 
فــي خدمــة الصياديــن من 
تعميــق الحــوض وتدعيــم 
والتنسيق  الغربي،  اللســان 
ذات  الجهــات  كافــة  مــع 
العاقة فــي تطوير الميناء 

بما يخدم قطاع الصيد.

استعرضت أبرز إنجازاتها خالل النصف األول من العام

سلطة الموانئ بغزة.. إنجازات رغم انعدام اإلمكانيات
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غزة-الرأي - آالء النمر
عــامٌ ونصــف مــن عمــر التعليــم 
اإللكتروني عن بعــد، بعد االمتناع 
عن التعليــم الوجاهي في مدارس 
قطاع غــزة علــى إثر تفشــي وباء 
كورونا وإعان حالة االستنفار على 
مســتوى كل التجمعــات التــي من 
شأنها نشــر الوباء وتفشيه بصورة 

خطيرة.
وزارة  لقــرارات  األهالــي  ترقــب 
يرافقــه تخوف  والتعليــم  التربيــة 
واضــح وصريــح مــن ضيــاع العام 
الدراســي وزيادة رقعة الفجوة بين 
الطلبــة والعام الدراســي الرســمي 
كــم حدث في العام الماضي، فضًا 
عــن الرغبة الجامحة لــدى األهالي 
الصفــوف  فــي  أبنائهــم  بالتحــاق 
مــن  بــدال  الوجاهيــة  الدراســية 

ضياعها عبر شبكات االنترنت.
الخطة التعليميــة المقبلة تتلخص 
فــي إيجــاد بيئــة صحيــة مائمــة 
ترافقها خطة عملية لتأهيل الطلبة 

نفســيًا وتحصيــًا، خطة ســتعمل 
بها معظم المدارس داخل القطاع، 
تتضمن تأخير الطاب ساعة يوميا 
بعــد انتهاء الــدوام لمراجعة الفاقد 
التعليمي بالمباحث الرئيســية )لغة 

عربية، رياضيات، انجليزي(.
الفاقــد التعليمي الــذي يتجلى في 
كافة المراحل األساسية يعمم على 
كافة الطلبة من الصف األول وحتى 
الحادي عشــر، ما يلــزم المديريات 
والمــدارس بعمل مبادرات تعليمية 
متفاوتــة ومتشــابهة تنــص علــى 
تعويــض هــذا الفاقد عبــر وجبات 
مقســطة على مراحل الســتيعابها 

من قبل الطلبة.
أهالــي الطلبة يعترفون أن أبنائهم 
التــي  التعليميــة  للخبــرة  فاقــدي 
تســبق مرحلتهــم األساســية، مما 
يزيد من حجــم تخوفهم من ضياع 
األساســيات التعليميــة التــي مــن 
المفتــرض أن تــزرع فــي المراحل 

التعليمية األولى.

ورغمــًا عن الصيــت اإلعامي الذي 
يشــي بارتفــاع ملحوظ في نســبة 
انتشــار وبــاء كورونــا إال أن أهالي 
الطلبة يطالبــون الجهات التعليمية 
المختصــة بإلزام الطلبــة بالتعليم 
الوجاهــي فــي المــدارس بشــكل 
يومــي، إلعادة التعليــم إلى أصوله 

الرسمية.
االنقطــاع عــن الحضــور الوجاهي 
داخل المدارس أجبــر وزارة التربية 
والتعليــم إلصــدار قــرارات لعمــل 
مواقــع  عبــر  افتراضيــة  صفــوف 
التواصــل االجتماعي، لكن لأســف 
يحلــون  كانــوا  األهالــي  بعــض 
التكاليف وهو مــا أثر على تحصيل 
الطلبــة الــذي ســيخرج مثــا إلــى 
الصف الرابع بينما سيكون مستواه 
العقلي والعلمي بالصف األول وهذه 
إشكالية كبيرة تواجه أولياء األمور.

عقبة الظــروف العامــة للمواطنين 
كانــت واحدة مــن عقبــات التعليم 
العامة غير  فالظــروف  اإللكتروني، 

متساوية في توفر الكهرباء لساعات 
محــدودة خال ســاعات النهار، عدا 
عن محدودية توفر األجهزة الذكية 
بأيــدي األبنــاء واألهالــي مــا يزيد 

العبء المادي بطريقة مخيفة.
المدير العام لوحدة العاقات العامة 
والتعاون الدولي فــي وزارة التربية 
النجــار، قــال إن  والتعليــم أحمــد 
الوزارة وضعت ثاثة ســيناريوهات 
األول:  الدراســي،  العام  الســتقبال 
التعليــم الوجاهــي الكامــل والذي 
ســيبدأ منذ بداية الفصل الدراسي 
علــى  يعتمــد  والثانــي:  الجديــد، 
التعليــم المدمــج بيــن الوجاهــي 
واإللكترونــي، والثالث: يعتمد على 

التعليم اإللكتروني بالكامل.
وبيّن النجار أن تحديد أي ســيناريو 
مــن الثاثــة يعتمــد علــى تقييم 
الحالــة الوبائيــة وتوصيــات وزارة 
الصحــة التــي تتابع وضــع جائحة 

كورونا في قطاع غزة.
وقــال: ألول مرة، ســتكون الســنة 

الدراســية عبارة عــن أربعة فصول 
بواقــع فترتين دراســيتين في كل 
فصــل يتخللهمــا امتحــان وإجــازة 
دراسية، الفتًا إلى أن الوزارة تهدف 
إلى التخفيف عن الطلبة والمدرسين 
وسيكون بمقدور المدرسين العطاء 

والتقييم بشكل أفضل.
وأضاف النجار: هناك توصية كبيرة 
بتطعيــم  الــوزارة  مــن  ومشــددة 
والعاملين  والمديريــن  المدرســين 
بلقاحــات  التعليمــي  الســلك  فــي 
كورونا؛ بهدف ضمان ســير العملية 

التعليمية.
الجديــر بذكــره أن العام الدراســي 
الجديــد ســيبدأ وجاهيــًا بــدءا من 
منتصف شــهر أغســطس للشــهر 
إمّــا  التعليــم  وســيكون  الحالــي، 
وجاهيــًا 6 أيّــام فــي األســبوع، أو 
مدمج لثاثة أيام في األسبوع، وما 
ستقرره وزارة الصحة حسب تقييم 
الحالة الوبائية ســتعمل به "أونروا" 

في مدارسها.

وسط تخوف وترقب األهالي

أزمة تصاعد الوباء تهدد عام دراسي وجاهي جديد !
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عبد  غزة-الرأي-فلسطين 
الكريم

بدا جليــًا حجم التخلي عن 
الواقية  الكمامــات  ارتــداء 
فــي شــوارع قطــاع غزة، 
فيما لــم يلتزم المواطنين 
بإجراءات التباعد الجسدي، 
في وقت تواصل فيه وزارة 
الصحــة حمــات التطعيم 

ضد فيروس كورونا.
وبالرغــم مــن أن الوضــع 
مســتقر،  بغــزة  الوبائــي 
إال أن الخطــر الــذي يحيط 
ليس  المحاصــر  بالقطــاع 
ببعيد، خاصة بعد الحديث 
عن موجة رابعة من سالة 
قريبة في  باتــت  كورونــا 

دول الجوار.
ومــن خــال التجــوال في 
والطرقــات،  الشــوارع 
والمحــال  األســواق  وفــي 
والمــوالت،  التجاريــة 

يظهــر مــدى عــدم التزام 
بالكمامــة،  المواطنيــن 
في ظــل االزدحــام الكبير 
األماكن  تلك  الذي تشهده 
باعتبارهــا عامــة يرتادها 

الكثيرون.

خطر قادم
وتتــوارد أعــداد قليلة من 
الــى  بكورونــا  اإلصابــات 
مشــافي قطاع غــزة، لكن 
وجــود ســالة رابعــة من 
يســتدعي  بــات  كورونــا 
وقائيــة،  إجــراءات  اتخــاذ 
وضــرورة االلتــزام بارتداء 
فخطر  والتباعد،  الكمامــة 
باق  بالفيــروس  اإلصابــة 

وليس كذبة.
المواطن أبــو كاظم عزيز 
أعــراض  عليــه  ظهــرت 
كورونــا قبل أيام معدودة، 
وكان يعتقــد أن اإلصابــة 

أن  إال  كذبــة،  بالفيــروس 
فقدانــه الوعي فجأة جعله 
يتأكد أن كورونا خطر على 
الصحة، ووباء يجب الوقاية 
منه، وهو ما استدعى نقله 
الى المشفى بشكل عاجل 

لتلقي الرعاية والعاج.

اللقاح لكسب 
المناعة 

وزارة الداخليــة بغزة كانت 
قد أهابت بالمواطنين الى 
اللقاح  لتلقــي  المســارعة 
لتشــكيل  عاجــل  بشــكل 
ضــد  جماعيــة  مناعــة 

فيروس كورونا.
باســم  المتحــدث  وقــال 
الــوزارة ايــاد البــزم فــي 
تصريحات صحفية:" نتابع 
المجاورة  الــدول  ونراقــب 
بنــا والتــي بداتــا دخــول 
فــي موجــة جديــدة مــن 

وبــاء كورونــا، ولكن حتى 
اللحظــة ال توجــه التخــاذ 
ولدينــا  جديــدة  إجــراءات 

متابعة وتقييم يومي".
وأكد البزم أن الداخلية تكثف 
جهودهــا مــع وزارة الصحة، 
مــن أجل توصيــل التطعيم 
ألكبر عدد مــن المواطنين، 
موضحا بــأن لديهم إجراءات 
بخصــوص التطعيم ســيتم 
اإلعــان عنها قريبا كي يتم 
تجنــب الدخول فــي موجات 

جديدة من الوباء.

موجة ثالثة
بــدوره؛ أكــد مديــر الطب 
د.مجدي  بغــزة،  الوقائــي 
هنــاك  أن  علــى  ضهيــر 
الشــباب  بإلزام  توصيــات 
والطلبة والمدرســين بأخذ 
التطعيــم، مشــيرًا إلى أن 
العمــل على اعتمــاد قرار 

التطعيــم اإلجبــاري جاري 
التحضير له.

وقال ضهير "ال يزال هناك 
عــزوف واضــح مــن فئات 
كبيرة مــن المجتمع، على 
أخذ تطعيم كورونا، ونؤكد 
اللقاحــات  ســامة  علــى 
وننفي  غــزة،  داخل قطاع 
وجود خطر في التطعيمات 
ولم يسجل أي حاالت وفاة 

مرتبطة بالتطعيم"
وأضــاف ضهيــر " العــودة 
أخــذ  دون  للمــدارس 
تطعيــم كورونــا، ووجــود 
فئات كبيــرة دون تطعيم 
قــد يســاهم في انتشــار 
فايروس كورونــا وبالتالي 
يســرع دخول موجة ثالثة 
االنتشــار، وتوقعاتنا  مــن 
اننا سندخل الى االغاقات 
والتشــديد في حال انتشر 

الفايروس"

ال كمامة وال تباعد جسدي

إجراءات الوقاية غائبة وموجة كورونا جديدة تطرق األبواب
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القدس المحتلة- الرأي
ال تــزال قضيــة تهجيــر عائــات حي 
الشيخ جراح تتفاعل في ظّل محاوالت 
من االحتال لفرض "التســوية" التي 
طرحتهــا المحكمــة العليــا فيما قدّم 
األردن وثاثــق جديــدة تثبــت ملكية 

العائات لمنازلهم.
وكانــت المحكمــة العليا عقــدت، في 
للنظــر  2021/8/2، جلســة مطولــة 
باالستئناف على قرارات إخاء وتهجير 
4 عائات من الحيّ، وقدمت اقتراحًا 
"مســتأجر  الســكان  اعتبــار  ينــص" 
محمي"، مع اعتبــار الجيل الحالي من 
الســكان هم الجيــل األول وليس من 
أسكنتهم الحكومة األردنية؛ وبالتالي، 
يعترف األهالي بملكية المســتوطنين 

لأرض.
وقد ســقط مقتــرح المحكمــة بعدما 
رفــض أهالــي الحيّ والمســتوطنين 

التسوية المقترحة.
وأجلت المحكمة البتّ بالقرار من دون 
تعيين موعد جديد لجلسة أخرى فيما 
رجّح محامي العائات الفلســطينية، 
المحكمــة  أن  حســين،  أبــو  حســني 
ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات 

الطرفين.
ويشــّكل صمود العائــات التي يهدّد 
االحتال بتهجيرها خّط الدفاع األوّل 
عــن الحيّ وعــن أرضهــم ومنازلهم، 

وإلــى جانب هذا الموقف فــإّن األردن 
معني مباشــرة بالتحرك لدعم موقف 
األهالــي وتوفير الوثائــق الازمة بل 
وبالذهاب إلى المحكمة الجنائية، في 
الوقت الذي يشــّكل الموقــف الدولي 
الرافض ضغًطا على حكومة االحتال.

وثائق أردنية جديدة
كشــفت صحيفــة الغــد األردنية، في 
األردنيــة  الســلطات  أن   ،2021/8/2
قدمــت وثائــق جديــدة تثبــت ملكية 
المهــدّدة  الفلســطينية  العائــات 
باإلخاء من حي الشيخ جرّاح بمدينة 
التــي  لمنازلهــم  المحتلــة،  القــدس 

يقيمون بها حاليًا.
وبحسب الموقع اإللكتروني للصحيفة 
ســلمت  األردنيــة  الوثائــق  فــإّن 
للفلســطينيين، وتتعلق بحي الشــيخ 
المنــازل  عشــرات  المُهــدّدة  جــراح 
فيه باإلخاء، وتم تســليمها لمحكمة 

االحتال العليا.
وتؤكد الوثائــق أن األردن كان قد بدأ 
بالفعل بنقل ملكية األراضي والمباني 
المقامة عليها في الشــيخ جراح لهم، 
غير أن حــرب حزيــران/ يونيو 1967 
ومــا ترتــب عليها من احتــال مدينة 

القدس، عطلت هذه اإلجراءات.
ونقــل الموقع عن مصــدر تأكيده أن 
"الفــرق بين هــذه الوثائــق والوثائق 

التي سُــلمت سابقا في نيسان/أبريل 
الماضــي، أن الســابقة كانت تتحدّث 
عــن نيّــات، بينمــا تشــير الوثائــق 
المســلمة مؤخرًا إلــى خطوات عملية 

لتطويب األرض بأسماء السكان".
وأوضحت الوثائق الجديدة "أن المسار 
القانوني كان على وشــك االستكمال 
لوال شنّ إســرائيل حرب 67 واحتال 

مدينة القدس".
وتشــدد الوثائــق على أنه في شــهر 
آذار/مــارس 1967، أي قبل 3 أشــهر 
مــن انــدالع الحــرب، "حصــل أهالي 
حي الشــيخ جراح على إعان النتظار 
مســؤول القياســات في منازلهم من 

أجل تطويب األراضي لهم".
وأردفت: "بعد ذلك بشهر، كتب موظف 
الطابو األردني لمدير سلطة األراضي 
أن مســار القياسات اســتكمل، ويجب 
اآلن تســجيل األراضــي حفاًظــا على 
حقــوق وزارة اإلســكان والممتلــكات، 

المفوضة على ممتلكات الاجئين".
وتشــير وســائل اإلعام األردنية إلى 
أّن "الوثائــق األردنيــة مدعومة برأي 
مســؤول رفيــع ســابق فــي النيابــة 
العســكرية لاحتال التــي عملت في 
الضفــة الغربيــة، والــذي يؤكــد أنــه 
بناء عليها )الوثائــق األردنية(، يمكن 
االســتنتاج أّن إخاء الفلسطينيين من 

منازلهم غير قانوني".

األمم المتحدة تجدّد رفضها 
التهجير

جددت األمم المتحدة، في 2/8/2021، 
رفضها تهجير االحتال الفلسطينيين 

من منازلهم في األراضي المحتلة.
جاء ذلك في تعليق ستيفان دوجاريك، 
العــام  األميــن  باســم  المتحــدث 
للمنظمة، خال مؤتمر صحفي، على 
إرجاء المحكمة العليا لاحتال قرارها 
بشــأن التماس أربع عائات ضد قرار 

تهجيرها من منازلها في الحيّ.
وقــال دوجاريــك: "موقفنــا واضــح، 
القانــون الدولي ال يجيز االســتيطان، 
وال يجيــز إجــاء الفلســطينيين مــن 

بيوتهم".
الرســمي  الناطــق  طالــب  كذلــك، 
األميركيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم 
نيــد برايس، حكومــة االحتال بعدم 
طرد الفلســطينيين من بيوتهم التي 
عاشــوا فيها لعقود طويلة في الشيخ 

جراح.
وقال برايس، فــي مؤتمره الصحفي 
اليومــي فــي مبنــى وزارة الخارجية 
حــول قــرار محكمــة االحتــال الذي 
كان قد صدر للتو بشــأن إرجاء تنفيذ 
حكــم إجبــار أهالــي الشــيخ الجراح 
مــن بيوتهم، ومــا إذا كانت الحكومة 
األميركية ســتتخذ من هذه المناسبة 
فرصة لمطالبة "إسرائيل" بإلغاء قرار 

الطرد المجحف وإبطــال الحكم: "كنا 
سمعنا هذه التقارير )عن قرار تأجيل 
التنفيــذ( للتو، لكننا نتابــع من كثب 
التقاريــر المتعلقة بجلســة اســتماع 
الشــيخ جراح؛ أوضحنا هــذه النقطة 
مــن قبــل: ال ينبغــي طــرد العائات 
التــي  المنــازل  مــن  )الفلســطينية( 

عاشوا فيها منذ عقود".
 ويســعى االحتــال اإلســرائيلي إلى 
ضمــان تهجيــر أهالــي حي الشــيخ 
جراح، ولذلك يتمسّك بالتسوية التي 
يحاول عبرها أن يوحي لأهالي أنّهم 
سيكونون في مأمن من التهجير على 
مدى ســنوات، في مقابــل اعترافهم 

بملكية المستوطنين لأرض.
وفــي هــذا الســياق، قالــت صحيفة 
"هآرتــس" إّن مســؤولين في حكومة 
االحتال طالبــوا اإلدارة األمريكية بـ 
"الضغط على العائات الفلســطينية 
في حيّ الشــيخ جراح لتبنــي اقتراح 
التســوية الذي قدمه قضاة المحكمة 

العليا اإلثنين.
توجّــه  فقــد  الصحيفــة،  ووفــق 
جــو  إلدارة  إســرائيليون  مســؤولون 
موافقــة  أن  مزاعــم  تحــت  بايــدن، 
العائــات الفلســطينية فــي الشــيخ 
جــراح علــى "اقتــراح التســوية" من 
شأنه أن يؤدي إلى حّل وخفض التوتر 

الدولي حول تهجير هذه العائات.

الشيخ جراح.. بين رفض التهجير وإصرار االحتالل على فرض تسويته
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غزة-الرأي-آالء النمر
اليوم االثنين الســادس عشــر من 
شهر أغسطس كان صباحًا مرتقبًا 
وممتلًئ بحمــاس الطلبة وذويهم، 
بعــد ممارســة التعليــم مــن خلف 
اإللكترونية ألكثر  األجهزة  شاشات 
من عام ونصف، حتى الوصول إلى 
عام جديد وبداية تعليمية وجاهية 
جديدة بأساليب وقوانين مستجدة 
علــى طبيعــة التعليــم فــي ربوع 

الوطن.
ومن وســط ضجيــج التخوفات من 
اتخــاذ إجراءات إلغــاق المدارس، 
فقــد توجه أكثر واحد مليون طالب 
وطالبــة إلــى مقاعد الدراســة في 
الغربية  جميع محافظــات الضفــة 
والقدس وقطاع غزة وفق إجراءات 
للوقايــة مــن فيــروس  الســامة 

كورونا.
ورحــب األهالــي بالعام الدراســي 
الجديــد رغــم ترددهم فــي إنهاء 
مــن  أبنائهــم  احتياجــات  كافــة 
مســتلزمات دراســية وقرطاســية 
تحســبًا إلجراءات جديــدة متعلقة 
بحصر انتشــار كورونا، إال أن ذلك 
ال يمنع األهالي من إرسال أبنائهم 
بمابــس إخوتهــم فــي األعــوام 
الماضيــة إلــى أن تتضــح مامــح 

الحياة المدرسية.
المشهد الواقعي يتضح أكثر داخل 
األســواق التي بادرت بعرض أزياء 
المدارس لكافة المراحل التعليمية، 

كما هو لمعان األدوات القرطاسية 
تحت قرص الشــمس فــي واجهة 
المكاتــب والمحال التجارية، لتبقى 
حبيسة العرض في معركة نفسية 

تواجه أولياء األمور.
كما يأتــي العام الدراســي الجديد 
بعــد خــوض العديد مــن المعارك 
والحربية،  واالجتماعيــة  النفســية 
حيــث يذكر أنــه منذ مطلــع العام 
أفادت التقارير الحقوقية باستشهاد 
ما مجموعه 79 طفا وإصابة أكثر 

من ألف ومئتين من األطفال.
تنســيق  بيانــات مكتب  وبحســب 
األرض  فــي  اإلنســانية  الشــئون 
فقــد  المحتلــة،  الفلســطينية 
استشــهد 67 طفًا في قطاع غزة 
خال حالة التصعيد األخيرة وطفل 
آخر في شــهر يونيو بفعل مخّلفات 

الحرب المتفجرة.
وفــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيها 
القــدس الشــرقية، قتلــت القوات 
اإلســرائيلية أحد عشر طفا خال 
العــام 2021 – عشــرة منهم منذ 
شــهر مايو – وأصابت 584 آخرين 
بجــروح )منهــم 378 طفــا جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع(.

إجراءات طبيعية
وكيــل وزارة التربيــة والتعليم في 
غــزة زيــاد ثابــت، قال إنه ســيتم 
الوقائية  اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ 
وااللتــزام بالبروتوكــول الصحــي 

الخاص بوقاية الطلبة من فيروس 
كورونا.

وأضــاف ثابت، أنه ســيكون هناك 
تقييمًا مســتمرًا للحالــة الوبائية 
خــال العام الدراســي بالتنســيق 
مع وزارة الصحــة، وفي ضوء ذلك 
تتخذ اإلجــراءات المتعلقة بطبيعة 
الدوام المدرسي بما يضمن سامة 

الطلبة والطواقم التدريسية.
توجهًــا  هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
لتطعيم كافــة العاملين في وزارة 
والطلبة في  والمعلميــن  التعليــم 
المدراس الثانويــة لضمان انتظام 
العمليــة التعليميــة وتحقيق نقلة 
نوعية كبيرة في هذا المجال وفًقا 
لإلجــراءات والضوابط التي تتبعها 

وزارة الصحة.
وبيــن وكيــل الــوزارة أنه ســيتم 
تقســيم العام الدراســي إلى أربع 
بينهــم  فتــرات دراســية يفصــل 
بواقــع فترتين  إجــازات قصيــرة، 
دراســيتين لــكل فصــل دراســي، 
وبحيــث يتــم تقييــم أداء الطلبة 
وفــي  دراســية  فتــرة  كل  خــال 
نهايتها وفــق برنامج يوضح آليات 

وأساليب ومواعيد التقويم.
وأكــد ثابــت أنــه ســيجري تقديم 
دروس استدراكية تعليمية جديدة 
وســيتم العمــل بها وفًقــا للمنهاج 
الدراســي الجديد لكافــة المراحل، 
كما ســيتم التركيز على المهارات 
األساســية والمعــارف الحياتية من 

خال بطاقات التعلم وتعزيز القيم 
والســلوكيات اإليجابيــة لدى كافة 
الطلبة وإفراد مساحات واسعة لها.

ترتيبات على قدم وساق
أنهــت إدارة المــرور والنجــدة في 
الشــرطة ترتيباتها واســتعداداتها 
الســتقبال العام الدراســي الجديد 
محافظــات  فــي   2021/2022
قطاع غــزة، وذلك بهــدف متابعة 
الحالة المروريــة وتنظيم ومراقبة 
حركة الســير في الشوارع والطرق 

المؤدية للمدارس.
وفي هذا الســياق أكد العميد تامر 
شحادة مدير إدارة المرور والنجدة، 
أن تلــك اإلجــراءات التــي تتخذها 
اإلدارات المختصة بالشرطة تهدف 
إلــى ترســيخ الســامة المرورية، 
من خــال تأميــن دخــول وخروج 
الطلبة من المــدارس في األماكن 
الرئيســية حفاًظا على  والشــوارع 
حياتهم، وتوفيرًا لأجواء اإليجابية 

لهم.
وأوضح العميد شحادة وتندرج تلك 
اإلجــراءات واالســتعدادات ضمــن 
خطة متكاملة تشــمل إلــى جانب 
االنتشــار فــي مناطــق التجمعات 
المدرســية، عقد أنشــطة توعوية 
ميدانيــة علــى الطريــق، وأخــرى 
نظرية عبر دورات وورش تثقيفية 
للطلبة بالتعــاون مع وزارة التربية 

والتعليم.

اإلجــراءات  تلــك  أن  إلــى  ولفــت 
تأتــي فــي ســبيل ترســيخ ثقافة 
أمــن الطريــق، ورفعًــا لمســتوى 
الوعــي المروري لدى مســتخدمي 
الطريق من الطلبة، باإلضافة إلى 
متابعة التزام الســائقين بالسرعة 
المحــددة، وباألنظمــة والقوانيــن 

المرورية.
تكثيــف  ســيتم  أنــه  إلــى  ونــوه 
انتشــار عناصر المــرور في جميع 
المحافظــات، خاصة فــي األماكن 
مروريًــا  ازدحامًــا  تشــهد  التــي 
حيــث  المــدارس،  مــن  والقريبــة 
تتواجد عناصر شــرطة المرور في 

تلك األماكن منذ الصباح الباكر. 
وأوصى العميد شحادة أولياء األمور 
باصطحاب أبنائهم خاصة األطفال، 
في األيام األولى، لتعليمهم كيفية 
الســير على األرصفة، والمحافظة 

على حياتهم من الحوادث.
وأهاب مدير إدارة المرور والنجدة، 
الحفاظ على  بالســائقين بضرورة 
الســرعة، والســير بهــدوء خاصــة 
بالشــوارع والمفترقات القريبة من 

المدارس.
يذكر إلــى أن وزارة الداخلية تتخذ 
وأجهزتهــا  إداراتهــا،  خــال  مــن 
المختصة في كل عام بالتزامن مع 
بدء العام الدراســي، كافة التدابير 
الازمــة لتوفير األجــواء اإليجابية 
لطلبة المــدارس والجامعات، ومنع 

أي مظاهر للتشويش والتوتر.

على مستوى الوطن

عام دراسي جديد .. وأمنيات بممارسته وجاهيًا حتى نهايته
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الضفة المحتلة-الرأي
ليس جديدًا على العدوّ اإلسرائيلي 
الفلســطينية، هو  المنــازل  هــدم 
الــذي دمّر قــرى وبلــدات بكاملها 
االســتهداف  لكــن  كيانــه،  ليقيــم 
والشهداء  األســرى  لعائات  المرّكز 
في السنوات الخمس األخيرة حَمَل 

نَفسًا انتقاميًا مختلفًا.
 فبينما كانت قــرارات الهدم تحتاج 
إلى أشهر أو ســنوات للتنفيذ، جرت 
القرارات األخيرة بســرعة، وبإصرار 
على التنفيــذ، مع منع العائات من 

إعادة البناء أو االستصاح.
وتثبت سياســات العقــاب الجماعي 
فشــلها مجددًا، فــي كل مرة يقدم 
االحتــال على معاقبــة البلدة التي 
يخــرج منهــا فدائــي فلســطيني، 
يتحرك األهالي جميعهم لكسر قيود 
االحتــال بصمودهــم،  وإجــراءات 

ويقفون بشكٍل موّحد لرفضها.
كمــا أن أهالي األســرى والشــهداء 
يعلنــون فــي كّل مــرة أن أبناءهم 
ويوصلــون  البيــوت،  مــن  أغلــى 
أن  االحتــال  إلــى  رســالتهم 
السياســات القهريــة ال تثنــي عن 
فعل المقاومة، وأن رسالة التضحية 

باقية ومستمرة.
وزارة األسرى بغزة قالت إن االحتال 
اإلســرائيلي يشــن حربًــا نفســية 
واقتصادية ضد األسرى وعائاتهم؛ 

عبر سياســة هدم المنازل وتشريد 
العشــرات من ســكانها، وهــو “يعد 

جريمة حرب”.
نظــام  “االحتــال  أن  وذكــرت 
استعماري عنصري بغيض يُشَّرع 
سياسة العقوبات الجماعية بقرارات 
من الكنيســت والســلطة القضائية 
لديــه، ضد الفلســطينيين بشــكل 
عام وبحق األســرى بشــكل خاص، 
الممنهجة  إجحافا سياسته  وأكثرها 
بهــدم منــازل عائاتهــم، لفرض 

مزيد من الخسائر”.
وأشــارت أن “هــدم منــازل أهالي 
خطيــرا  انتهــاكا  يمثــل  األســرى 
لأعــراف والقوانيــن الدولية وخرًقا 
لأحكام الــواردة في اتفاقية جنيف 
الرابعــة، ألنها تعتبــر عقوبة بحق 
أشــخاص مدنيين لم تتــم إدانتهم 
بالفعــل في أي عمــل مقاوم، حيث 
باالعتقال  األســير  االحتال  يعاقب 
واألحــكام القاســية ويحــارب ذويه 

بتشريدهم وهدم منازلهم”.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية 
كافــة بالخروج عــن صمتهــا الذى 
يشجع االحتال على ممارسة مزيد 
من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف 
سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي 
االســرى، ووقف هدم المنازل الذى 
يُعــد “جريمة حرب ضــد مواطنين 
مدنيين ليــس لهم عاقة بالقضية 

التــي يبنــى عليها االحتال ســبب 
الهدم”.

رفع فاتورة االنحياز
أن  أكــد  األســرى  إعــام  مكتــب 
ســلطات االحتــال صعّــدت خال 
األعوام األخيرة من سياسة العقاب 
الجماعــي بحــق عائات األســرى، 
وعلى رأســها هدم منازلهم، بهدف 
فــرض مزيــد مــن الخســائر ورفع 
فاتورة انحياز الشــباب الفلسطيني 
لمخططات  والتصــدي  لحقوقهــم، 
االحتــال، وتحقيق سياســة الردع 
الفلســطينيين مــن تنفيــذ  لمنــع 

عمليات للمقاومة.
وأضــاف إعــام األســرى أن أجهزة 
االحتــال األمنيــة تمــارس حربــًا 
نفســية واقتصاديــة ضد األســرى 
للحــرب  اســتكمااًل  وعائاتهــم، 
التي يمارســها بحق األســرى داخل 
كافــة  مــن  وحرمانهــم  الســجون 
محاولــة  فــي  الحيــاة،  مقومــات 
الســتهداف الوجــود الفلســطيني، 
التنكيليــة  أدواتــه  مــن  ويُصعّــد 
سياســة  ويشــرع  واالنتقاميــة، 
العقوبــات الجماعيــة بقــرارات من 
القضائيــة،  والســلطة  الكنيســت 
معتبرًا هدم منازل االسرى وتشريد 

عائاتهم بمثابة جريمة حرب  .
واعتبــر إعام األســرى ان سياســة 

هدم المنازل تمثــل انتهاكا خطيرا 
لأعــراف والقوانيــن الدولية وخرقًا 
اتفاقيــة  فــي  الــواردة  لأحــكام 
جنيف الرابعــة، وأن تنفيذ عقوبات 
بحــق أشــخاص مدنييــن لــم تتم 
إدانتهم بالفعــل هو "انتهاك صارخ 
للقوانيــن" حيــث يعاقــب االحتال 
األسير باالعتقال واألحكام القاسية 
ويحــارب ذويه بتشــريدهم وهدم 

منازلهم.
وبيَّن إعام األسرى أن آخر منازل 
األســرى الذيــن اقدمت ســلطات 
االحتال على هدمها منزل األسير 
"منتصــر الشــلبي" والمكــون من 
طابقين فــي بلدة ترمســعيا بين 
يــوم  اهلل  ورام  نابلــس  مدينتــي 
الخميــس الماضــي بعــد تفخيخه 
المتفجــرات  مــن  كبيــرة  بكميــة 
واخاء منازل المواطنين المجاورة 
له، عقــب اتهامه بتنفيــذ "عملية 
زعتــرة" مطلع مايــو الماضي عند 
حاجز زعتــرة جنوب مدينة نابلس 
مســتوطن  لمقتــل  أدت  والتــي 
إســرائيلي وإصابــة اثنيــن بجراح 
شــلبي  أصيــب  بينمــا  مختلفــة 
برصاص أحــد الجنود واعتقل بعد 

مطاردته لعدة أيام .
زوجة األســير "شــلبي" عقبت على 
هــدم االحتــال لمنزلهــا " أن هذا 
عقــاب جماعي ومرفــوض في كل 

العالم وســوف نظــل صامدين ولن 
ينالــوا مــن عزيمتنــا، ولــو هدموا 

البيت سوف نبني غيره".
واتهم مكتب إعام األسرى االحتال 
وأجهزته األمنية بشن حربًا نفسية 
واقتصادية ضد األسرى وعائاتهم، 
المنازل وتشــريد  بسياســة هــدم 
العشــرات من ســكانها، مما يعتبر 
بمثابــة جريمة حــرب، وذلك بدعم 
مباشــر مــن الكنيســت والســلطة 
القضائية  مما يمثل انتهاكا خطيرا 
لأعــراف والقوانيــن الدولية وخرقًا 
لأحكام الــواردة في اتفاقية جنيف 
الرابعــة، ألنها تعتبــر عقوبة بحق 
أشــخاص مدنيين لم تتــم إدانتهم 
بالفعــل في أي عمــل مقاوم، حيث 
باالعتقال  االســير  االحتال  يعاقب 
واألحــكام القاســية ويحــارب ذويه 

بتشريدهم وهدم منازلهم .
كافــة  األســرى  إعــام  وطالــب 
التدخــل  الدوليــة  المؤسســات 
الحقيقــي  لوقــف سياســة العقاب 
الجماعي ضد أهالي االسرى ، ووقف 
سياســة هدم المنازل التــي تعتبر 
جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين 
ليس لهــم عاقــة بالقضيــة التي 
يبنى عليها االحتال ســبب الهدم ، 
وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه 
هذه الجرائم المستمرة بحق شعبنا 

واسراه.

هدم المنازل.. حرب نفسية واقتصادية يشنها االحتالل على الفلسطينيين
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الداخلية: ال قرارات 
إغالق لمواجهة كورونا 
والوضع األمني مستقر

غزة - الرأي
قالت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، 
إنــه ال يوجد لديها أي قرار بأي إجراءات إغاق 
فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة 
على اإلطاق، وكل ما يشــاع بهذا الخصوص 

غير صحيح.
وذكر المتحدث باســم الوزارة إياد البزم، في 
تصريحــات إلذاعة “صوت الوطن”، أن الوزارة 
تبــذل جهودا مــع وزارة الصحة لنشــر اللقاح 
ألوسع شــريحة ممكنة من المواطنين، داعيا 
المواطنين التخاذ إجراءات الوقاية الشخصية 

وخاصة في األماكن المزدحمة.
وأوضــح أن الوضــع األمني في غزة مســتقر 
تمامــًا، واألجهــزة األمنيــة والشــرطة تقوم 
بدورها علــى أكمل وجه، مؤكــدا أن األجهزة 
األمنيــة لن تســمح ألحــد بالمســاس بحالة 
االستقرار األمني، وهذا األمر خط أحمر لدينا، 
وال نتهــاون مــع أي فعــل مُهدد لاســتقرار 

األمني سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.

غزة- الرأي- سامي جاداهلل
قبل إعــان نتائج الثانويــة العامة 
االحتــال  قــوات  قامــت  بأســبوع 
اإلســرائيلي باعتقــال الطالب عبد 
اهلل سرور )18 عامًا( من بلدة نعلين 
غــرب مدينــة رام اهلل، وذلك قرب 

أحد الحواجز بمدينة سلفيت.

وقــد ُأعلنت النتائــج وعمت األفراح 
البيــوت الفلســطينية، وعلم جميع 
طلبــة التوجيهي نتائجهــم إال عبد 
اهلل الذي يــرزح وحيدًا فــي زنازين 
االحتــال الصهيونــي والــذي نجح 
وحقق %81 في فرع ريادة األعمال، 
ولكنــه لم يذق نشــوة النجاح لعدم 

علمــه بنتيجتــه حيــث أخفاها عنه 
سجانوه بسجن المسكوبية بمدينة 
القدس، وهو من الســجون ســيئة 
الصيــت التي يُعذب فيها األســرى 

الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم.
مــن  اهلل  عبــد  اعتقــال  ويُعــد 
االنتهاكات اإلســرائيلية المتواصلة 

بحــق الطفولــة وطلبة المــدارس، 
التنغيص على  يتعمــد  فاالحتــال 
الطلبــة وحرمانهم مــن حقهم في 

التعليم وفرحة النجاح والتفوق.
تقول شــقيقته نــور: "عبد اهلل من 
المتميزين، ورغــم مختلف الظروف 
تمكــن مــن النجــاح وهــو يطمــح 

اإللكترونيــة.  الهندســة  لدراســة 
وتضيــف: "ســلطات االحتــال لــم 
تخبر عبد اهلل بنجاحه ضمن أساليب 
حقــه  وســلب  النفســي،  الضغــط 
بالفــرح، معربــة عن أملهــا أن يتم 
االفراج عنه في القريب وأن يقيموا 

أفراح التحرر والتفوق في آن واحد.

زنازين االحتالل اإلسرائيلي تحرم الطالب عبد اهلل 
سرور من فرحة النجاح في الثانوية العامة


