
غزة – الرأي:
اإلعالمــي  المكتــب  أكــد 
الحكومــي فــي قطــاع غــزة 
العدوان  يوميــات  يتابــع  أنــه 
لحظة  المســتمر  اإلســرائيلي 
بلحظة منــذ ثالثة أيام، مبينًا 
أنــه تواصــل مــع الصحفيين 

ووسائل اإلعالم بشكل دائم.
وأشــار المكتب في بيــان له ، 
إلــى أن طواقمه نســقت لعقد 
مؤتمــرات صحفيــة، وتصدى 
للحــرب النفســية التــي قــام 
بها االحتــالل، وفنــد مزاعمه 
ودحض أكاذيبه، للحفاظ على 

جبهة داخلية متماسكة.
ووجــه المكتب رســائل عاجلة 
لــوزراء اإلعــالم فــي الــدول 
العربية واإلسالمية، وعدد من 
المؤسســات الدوليــة المعنية 
بحقــوق الصحفييــن، دعاهم 
فيها إلى أخذ دورهم الطبيعي 

الشــعب  عــن  الدفــاع  فــي 
الفلســطيني واتخــاذ مواقــف 
جادة من العدوان اإلســرائيلي 

للجمه.
وأكــد فــي رســائله علــى أن 
قــد  اإلســرائيلي  االحتــالل 
تجاوز كافــة الخطوط الحمراء 

الشــعب  علــى  فــي عدوانــه 
مــرأى  علــى  الفلســطيني 
ومســمع المجتمع الدولي دون 

أي رادع أو محاسب.
ونــوه إلــى ارتــكاب االحتالل 

المتكررة  لمجــازره 
اســتهداف  عبــر 
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حفالت الشوارع والمفرقعات 
..  ظواهر سلبية وجهود 

حكومية للقضاء عليهما

اإلعالم الحكومي: 41 انتهاكًا 
بحق الحريات اإلعالمية خالل 

يوليو المنصرم

ابن العطش “خليل 
أبو حمادة” يترك 

أبويه وحيدين!

االحتالل يتعّمد 
تأزيم الواقع اإلنساني 

في قطاع غزة

03040508
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اإلعالم الحكومي: نسعى إليصال رواية شعبنا ونقدر دور اإلعالميين
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
لــم تمــر دقائــق معــدودة علــى 
نزولهما للســباحة في البحر، حتى 
خرج الطفل محمد تتبعه شقيقته 
ابنــة الثمانيــة أعــوام، فيما بدت 
عالمــات الحــزن علــى وجنتيهما 
وهمــا يمســكان بذراعيهمــا التي 
القناديــل وشــعرا معها  لســعتها 
بحرقة، جعلتهما يغادران الشاطئ 

دون رجعة.
ويعــد البحــر المتنفــس الوحيــد 
ألهالي قطاع غــزة المحاصر منذ 
ســتة عشــر عامًا على التوالي، إال 
أن انتشــار القناديل صيفًا وبكثرة 
على طول الســواحل، يعكر صفو 
المصطافيــن ويحرمهــم فرصــة 
التمتــع بالســباحة والترويــح عن 

النفس في تلك األجواء الحارة.

لسعات قوية
ويقــول محمــد لـ"الــرأي":" كلمــا 
فكرت في النزول للسباحة شعرت 
بشيء يلسعني في أماكن مختلفة 
مــن جســمي، فأضطر معــه إلى 
مغادرة الشــاطئ مع الشعور بألم 

قــوي جــراء اللســعة التــي تترك 
احمرارًا على الجسم وندبة تستمر 
أليــام"، موضحــًا أن البحــر مــالذ 
عائلتــه الوحيد للهــرب من لهيب 
الصيف في ظــل انقطاع الكهرباء 
منــازل  عــن  طويلــة  لســاعات 

المواطنين".
وال يتوقف أذى القناديل المنتشرة 
داخــل البحر إلى هــذا الحد، حيث 
تتســلط علــى شــباك الصيادين 
وتعرقــل عملهم فــي البحث عن 
قوت يومهم، وتســرق وقتًا طوياًل 
يحــد مــن فرصــة  منهــم، ممــا 

حصولهم على أسماك وفيرة.
وعن ذلك يقــول الصياد إبراهيم 
القناديــل  إن  لـ"الــرأي":"  بكــر 
شــباك  فــي  تدخــل  البحريــة 
الصيادين، وبداًل من أن يســحبوا 
األســماك، يقومون بسحب كميات 
كبيــرة من القناديل التي تســبب 
ثقــاًل فــي الشــباك، وبالتالــي ال 
يتمكنــون من ســحبها من شــدة 
وجودهــا  أن  موضحــًا  الثقــل"، 
يعرقل عملهم داخل البحر بشكل 

كبير.

وللوهلة األولى وعندما تطأ قدمك 
شاطئ البحر، تتفاجأ بوجود أعداد 
كبيرة من القناديــل التي قذفتها 
األمواج، األمر الذي يســبب إزعاجًا 
وقلقــًا للمصطافيــن، والخوف من 

ممارسة السباحة بأمان.

 عرقلة عمل الصيادين
مســؤول لجــان الصياديــن زكريا 
بكر، يؤكد أن القناديل تؤثر على 
عمل الصيادين داخل البحر، األمر 
الــذي يســبب ضعف فــي الصيد، 
بالرغم من أن الفترة التي تتكاثر 
فيها األســماك من منتصف شــهر 

يناير حتى شهر سبتمبر.
ووفــق ما ذكــره بكــر لـ"الــرأي"، 
فإن انتشــار القناديل بكثرة يؤثر 
علــى شــباك الصياديــن، والتــي 
تتســبب في إغالق عيون الشباك 
المنصوبة لصيد الســمك بالبحر، 
وبالتالي فــإن القناديل العائمة أو 
الشــباك  بتلك  القاعيــة تصطدم 
وتقــوم بإغــالق عيونهــا، وبــداًل 
من صيد الســمك يقومون بصيد 
بذلــك تفرض  وهــي  القناديــل، 

عليهم مجهود كبير ومضاعف.
ويســتطرد بالقــول:" في موســم 
القناديــل يضطــر الصيادين في 
كل ســاعة لســحب الشــبكة على 
القــارب ألن الكيــس المخصــص 
لجذب الســمك يمتــأ بالقناديل، 
وبذلــك تثقــل حركــة المركــب، 
حتى فــي مراحــل التحويط تأخذ 
جهد كبير وكميات الســمك تكون 

قليلة".
ويعتبــر هذا العام هو األســوأ في 
حيــاة الصياديــن، والحديث لبكر، 
حيــث تتواجــد القناديــل البحرية 
بشــكل كبيــر، فــي وقــت توجد 
كميــات قليلة جدًا من األســماك، 
ويكاد صيد الســمك داخــل البحر 

معدوم.

إرشادات هامة
وتعد قناديل البحــر من الكائنات 
التكوين  بدائيــة  الهالمية  الحيــة 
لعــدم وجــود دمــاغ أو قلــب بها، 
ولكنها تعتبر مــن الكائنات الحية 
المؤذية الحتوائها على سم سريع 
منطقــة  فــي  خاصــة  االنتشــار، 

االذرع التي تحتــوي على ماصات 
تستخدمها للهجوم على فرائسها.

ويوجد فــي قطاع غزة نوعين من 
القناديل المشهورة وهي، القنديل 
األبيض الخيطي والقنديل األزرق، 
ويعتبر انتشار القناديل في فصل 
الصيف من االمور المتعارف عليها 
إذ أن القناديــل تتغذى على بيض 
والعوالــق  واليرقــات  االســماك 

الحيوانية.
للثــروة  العامــة  االدارة  وتوصــي 
المصطافيــن  بغــزة،  الســمكية 
والصياديــن باإلرشــادات التاليــة 
في حــال اإلصابة، والتــي تتمثل 
في تجنــب حك أو هرش المنطقة 
المنطقــة  وغســل  المصابــة، 
المصابــة بمــاء البحــر ثــم بمــاء 
الحنفيــة لعــدة دقائــق دون فرك 

منطقة االصابة.
كما أوصت باالبتعاد عن مالمســة 
القناديــل، وعــدم الســباحة فــي 
فيهــا،  المتواجــدة  المنطقــة 
باإلضافــة إلــى إرشــاد األطفــال 
خاصــة بمخاطــر القناديل، وعدم 

التقرب منها أو لمسها.

قناديل البحر تالحق المصطافين وتتسلط على شباك الصيادين
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غزة-الرأي-آالء النمر
ينتصــف الليل عند تمام الســاعة 
الثانيــة عشــر ليــاًل، دون توقــف 
لمكبرات الصوت الضخمة، حفالت 
الصيــف طويلة رغم قلة ســاعات 
ليله، لكنها تزيح الستار عن إزعاج 
للجيــران  تســببه  معنــوي  وأذى 

والمرضى والنائمين بالجوار.
هــذا الحال لن يــدوم طوياًل بفعل 
تعييــن رئاســة العمــل الحكومي 
لعدد مــن اللجــان التنفيذية التي 
ستعمل تدريجيًا على إخفاء بعض 
الظواهــر الســلبية والمؤذية على 
المدى القريــب والبعيد جدا، حيث 
بدأت قبل شهرين بتفعيل القضاء 
علــى ظاهرة الحفــالت في عرض 

الشوارع الرئيسية.
"الرأي" أجرت استطالع رأي أحصت 
فيه آراء المواطنين بشــأن ظاهرة 
حفالت الشــوارع، ووجــدت إجماعًا 
لجنــة  لقــرار  مجتمعيــًا  وتأييــدًا 
والــذي ينص  الحكومــي،  العمــل 

علــى التخفيــف مــن حــدة األذى 
الذي تخلفه حفالت الليل الطويلة 

والمفزعة بشكل أو بآخر.
أبــو  "حســين  الســبعيني  الحــاج 
بقولــه:  "الــرأي"  أخبــر  عيســى" 
"النــاس يحــق لهــا أن تفــرح في 
الوقت والمكان المناســبين، ولكن 
بدون ما تســبب أذى لغيرها"، في 
حين أشــار إلــى أن األمر ال يقتصر 
علــى حفلة واحــدة طول الشــهر، 
إنمــا تــدور حفــالت علــى مــدار 
أيام األســبوع، األمر الذي يســبب 
استفزازًا مثيرًا لدى الجيران والحي 

بأكمله.
بينما أيّد الشاب العشريني "محمد 
علــى  الســيطرة  قــرار  عرفــات" 
داخل  إقامتهــا  وتقييــد  الحفــالت 
األماكــن المغلقــة، معبــرًا بقوله: 
"حينمــا يحين زواجــي وأقرر إقامة 
حفلــة شــبابية وأنــا لــدي بعض 
الشــك بأنهــا تســبب األذى لمــن 
حولــي فلن أغامر بهــا، ليتمم اهلل 

فرحتي على خير وبركة"، مشــيرًا 
إلى أنه ال يستعد لحمل خطايا من 
حوله من الجيران المرضى أو حتى 

المتعبون.
"الــرأي" تحدثــت لممثــل اللجنــة 
اإلعالمية عــن لجنتي منع حفالت 
الشــوارع وخمد ظاهرة المفرقعات 
واأللعاب النارية "تيسير محيسن"، 
وقــال إن حمــالت التوعية تســير 
بالتــوازي مــع إجــراءات تنفيذيــة 
تقــوم بها لجنة العمــل الحكومي، 
وبتكاتــف  متسلســلة  بخطــوات 
وزاري مع كافة الوزارات الحكومية 
وبربط مباشــر  التنفيذية  واللجان 
مع وزارة الداخلية، مخصصًا بقوله 
مالحقــة مصــادر تصنيــع وتوزيع 
المفرقعات من بيت حانون شــمااًل 

وحتى رفح جنوبًا.
وأوضح تيسير محيسن أن المساندة 
التنفيذيــة  للحمــالت  اإلعالميــة 
تختصر الوقت وتأتي بنتيجة قوية 
في وقت أقصر، مشيرًا إلى التأمين 

السلبي للحفالت وإغالق الطرقات 
والتســبب بإعاقة الســير مــا يثير 

أزمة وضوضاء سلبية.
"التوجــه الثقافــي الجديــد يلقــى 
استحســانًا إيجابيــًا لــدى النــاس 
والمجتمــع المدنــي بشــكل عام، 
ما يســهل عمل اللجــان التنفيذية 
وأخذها مجرى تطبيقــي بامتياز"، 

كما أوضح محيسن.
ومع اقتــراب نتائج الثانوية العامة 
يود المجتمع الفلسطيني الوصول 
إلــى موســم نجاحــات خالــي من 
المفرقعــات واألذى الخطيــر الذي 
يصل إليه ذوي الناجحين، ما يدفع 
لجان العمل الحكومــي من العمل 
الظواهر  مكثــف إلخمــاد  بشــكل 
الخطيــرة والقاتلــة فــي كثير من 
األحيــان، حســب مــا قال تيســير 

محيسن.
هذه التوعية والخطوات التنفيذية 
مصحوبــة بعــدد مــن العقوبــات 
المتفاوتــة، والتــي تبدأ بالســجن 

ستة أشــهر بحق المخالفين بشأن 
وصــواًل  المفرقعــات،  اســتخدام 
ودفــع غرامات  الســالح  بمصادرة 
ماليــة في نفس الوقــت، في حين 
الليلية  للحفــالت  المخالفين  يدفع 
غرامــات ماليــة اســتباقية، بحيث 
أنهم لــن يحصلوا علــى ترخيص 
مــن الداخليــة إلقامــة حفالتهــم 
مــا يجعلهــا تخالــف القانــون من 

األساس.
محيسن الموكل باللجان اإلعالمية 
والتوعويــة يضع للشــباب نصائح 
تحمــل بيــن طياتهــا الحــث على 
الجيــران  أذى  عــن  االمتنــاع 
بالحفالت، والتحفظ بأشكال أخرى 
الناريــة  المفرقعــات  تنــوب عــن 
للمحافظــة علــى الــذات وكل من 
يحيــط بماكــن الفرحــة، مشــيرًا 
إلى أن القاعــات المغلقة ألصحاب 
الحفــالت الكبيــرة ال تمثــل عائقًا 
ماديــًا مقابــل مــا يُدفــع لــه في 

حفالت الشوارع.

حفالت الشوارع والمفرقعات ..
 ظواهر سلبية وجهود حكومية للقضاء عليهما
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غزة-اإلعالم الحكومي:
ســجل المكتب اإلعالم الحكومي في 
تقريره لشــهر يوليو/حزيــران2022، 
)41(انتهاكًا بحــق الحريات اإلعالمية 
فــي األراضــي الفلســطينية، توزعت 
 )37( ارتــكاب قــوات االحتــالل  فــي 
انتهاكًا من قبل االحتالل اإلســرائيلي 
التواصــل  مواقــع  إدارات  ومشــاركة 
االجتماعــي فــي محاربــة المحتــوى 
الفلسطيني، يقابله) ( من االنتهاكات 
من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية.

انتهاكات اسرائيلية
ورصــد التقريــر الشــهري عــدد مــن 
اإلصابــات جــراء اعتــداءات االحتالل 
والمســتوطنين علــى أكثر مــن “11“ 
صحفيــًا وإعالميًا مــن بينهم صحفي 
واســتهدافهم  غــزة،  قطــاع  مــن 
بالرصــاص الحي والمعدنــي المغلف 
بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل 
الغــاز الحارقــة، وضربهــم بالهراوات 
واعقــاب البنــادق وركلهم وســحلهم 
الــكالب  اطــالق  و  الحجــارة  والقــاء 
الشرسة لمطاردتهم، خالل تغطيتهم 
اعتــداءات االحتالل علــى المواطنين 
وكافــة ارجــاء األراضي الفلســطينية 

المحتلة.
وتمديــد  االعتقــاالت  جانــب  وفــي 
واالحتجــاز،  واالســتدعاء  االعتقــال 
ســجلت وحــدة الرصــد والمتابعة “6” 
حاالت من بينهــم اعتقال الصحفيين 
عامــر أبو عرفة وفيصــل الرفاعي وال 
يزاالن معتقالن في سجون االحتالل، 
اإلداري  االعتقــال  تمديــد  وكذلــك 
للصحفي محمــد نمر عصيــدة للمرة 
الرابعة لمدة أربع اشهر قابلة للتجديد، 
وتأجيل جلسة محاكمة الصحفي عامر 
أبو عرفة لالستمرار في ابتزازه خالل 
التحقيق معه وانتزاع اعترافات كاذبة.
إلــى ذلك وثــق التقريــر، “10” حاالت 
منع وعرقلــة عمــل الصحفيين لمنع 
جرائــم االحتالل ومســتوطنيه خالل 
عمليات االقتحامــات والهدم المتكررة 
فــي  المواطنيــن  ومنــازل  ألراضــي 

الضفة المحتلة.
كمــا ســجل التقرير “2” حالــة اقتحام 
لمنــازل الصحفييــن عامر أبــو عرفة 
وفيصــل الرفاعي والعبــث والتفتيش 

بهما قبل اعتقالهما.
فيمــا تم تســجيل “2” حالــة منع من 
السفر وهما الصحفي مجاهد السعدي 
ومنعه الســفر إلــى األردن في مهمة 
صحفيــة، كمــان منعــت الصحافيــة 
مجدولين حســونة من السفر لأردن 
ومنهــا لتركيا وكونها تعمل مراســلة 

."TRT"لصحيفة
وبشــأن انتهــاكات مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، ســجلت وحــدة الرصــد 
والمتابعة أكثر مــن”6” حاالت انتهاك 
حســابات  وقيــدت  أغلقــت  أن  بعــد 
 4 بــوك"  "الفيــس  إدارات  وحظــرت 
حاالت، "وانستجرام حالتين بعد التآمر 
مــع االحتــالل اإلســرائيلي للمحتوى 
الفلسطيني بذريعة نشر على المواقع 

ما يخالف تعليمات النشر.

اعتداءات فلسطينية
الفلســطينية،  االعتداءات  وفي جانب 
وثق التقرير”4” حاالت من االنتهاكات 
من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية 
ومجهولين علــى الطواقم الصحفية، 
كان مــن ضمنهم اعتقال واســتدعاء 
الصحفــي ثائــر الفاخــوري ، وتهديد 
وعــالء  العامــر  نــواف  الصحفييــن 
الريمــاوي، بما فيه اعتداء على حقوق 
وحريــات صانهــا القانــون االساســي 
الفلســطيني ولــم تصنهــا األجهــزة 
التنفيذية ومُســتَخدميها لكبت حرية 

الرأي والتعبير.
االحتــالل  انتهــاكات  تفاصيــل 
اإلسرائيلي التي رصدتها وحدة الرصد 
والمتابعة بحق الصحفيين خالل شهر 

يوليو 2022
مــن  عــدد  أصيــب   :2/7/2022
الصحفيين باالختناق جراء القاء قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي قنابــل الغــاز 
الســامة تجاههم، بهــدف منعهم عن 
تغطيــة قمــع قــوات االحتــالل وقفة 
ســلمية مناهضــة لالســتيطان، في 

منطقة العين البيضا، جنوب الخليل.
2/7/2022: أغلقــت إدارة فيس بوك 
فلســطين"،  االخباري"أمامة  الموقــع 
بعد وصول عدد مشــتركيها إلى أكثر 
من 60 ألفــًا، كما عــاودت فيس بوك 

إلغالق الصفحة الجديدة.
5/7/2022: مــددت محكمة االحتالل 
اإلسرائيلي االعتقال االداري للصحفي 
محمــد نمر عصيــدة 39 عامــًا، للمرة 

الرابعة على التوالي لمدة أربع شــهور 
قابلــة للتجديــد، وهــو مــن محافظة 
نابلس، و أمضى في االعتقال الحالي 

14 شهرًا ضمن االعتقال اإلداري.
7/7/2022: استهدفت قوات االحتالل 
ُكاًل من مصوّر تلفزيون "فلســطين" 
فادي ياسين، ومراسل شبكة "قدس" 
اإلخباريــة عبد اهلل بحــش، والمصوّر 
الحرّ محمود فوزي بقنابل الغاز السام 
المســيّل للدموع مــا أدى إلصابتهم 
تغطيتهــم  خــالل  باختنــاق شــديد، 
فعالية مناهضة لإلستيطان في قرية 

بيت دجن شرق مدينة نابلس.
11/7/2022: منعــت قــوات االحتالل 
الصحفييــن من تغطيــة وقفة منددة 
المواطنين  أراضــي  باالســتيالء على 
فــي بلــدة بنــي نعيــم شــرق مدينة 
الصــوت  قنابــل  وأطلقــوا  الخليــل. 
والغاز المســيل للدموع واعتدوا على 
الطواقم الصحفية بحجة أن المنطقة 

عسكرية مغلقة.
الفيــس  إدارة  حذفــت   :13/7/2022
بوك حســاب الصحفي أحمد البيتاوي، 
دون سابق انذار بحجة مخالفة تعاليم 

النشر.
منصــة  حظــرت   :13/7/2022
الصحفــي معــاذ  انســتغرام حســاب 

الخطيب من عرب 48.
الفيــس  إدارة  حذفــت   :14/7/2022
عقيــل  الصحفــي  صفحــة  بــوك 
عــواودة في اطــار محاربــة المحتوى 

الفلسطيني.
16/7/2022: أصيب مدير عام شركة 
المجموعــة اإلعالميــة "ميديا غروب" 
الصحافــي عاطف عيســى، بشــظية 
صاروخ بقدمه، استهدف أرضًا بالقرب 
مــن منزله وســط قطاع غــزة، وادى 

لوقوع أضرار مادية في منزله.
االحتالل  قوات  اعتقلت   :19/7/2022
أبــو  عامــر  الصحفــي  االســرائيلي 
عرفة)39 عاما (، مراسل وكالة "قدس 

برس"، عقب مداهمة منزله وتفتيشه 
فــي مدينــة الخليــل، جنــوب الضفة 

الغربية المحتلة.
االحتالل  قوات  اعتقلت   :20/7/2022
الصحفــي فيصــل الرفاعي مــن بلدة 
عناتا شــرق القــدس بعد اســتدعائه 
لمراجعة  للمقابلــة وتســلميه بالغــًا 
مخابراتهــا عقــب اقتحــام منزله في 

بلدة عناتا شمال القدس المحتلة.
21/7/2022: منعــت قــوات االحتالل 
الصحفييــن مــن االقتــراب و تغطية 
اقتحامات المســتوطنين عبر حافالت 
تقلهــم ، لتــل اريحــا القديــم األثري 
فــي مدينــة أريحــا بحمايــة االحتالل 

اإلسرائيلي.
الصحفــي  إصابــة   :24/7/2022
إبراهيــم عطا بالرصــاص المطاطي 
خالل تغطيتــه اقتحام قوات االحتالل 

لبلدته دير أبو مشعل غرب رام اهلل.
25/7/2022: منعــت قــوات االحتالل 
الصحافيــة مجدوليــن حســونة، مــن 
الســفر عبر معبر الكرامة إلى األردن، 
ومنها إلى تركيا حيث تعمل مراســلة 
دون  مــن   "TRT التركيــة"  القنــاة 

توضيح األسباب.
26/7/2022 :احتجزت قوات االحتالل 
الصحفي مجاهد السعدي لعدة ساعات 
علــى معبــر الكرامــة خضــع خاللهــا 

لمقابلة ضابط مخابرات االحتالل.
26/7/2022: أجلــت محكمة االحتالل 
محاكمــة الصحفي عامر أبو عرفة من 
مدينــة الخليل حتى االثنيــن القادم ، 
وكان اعتقل قبل أســبوع بعد اقتحام 

منزله بالخليل وتفتيشه.
إنســتغرام  إدارة   :26/7/2022
تحذف حســاب الصحفي الفلســطيني 
ومصور وكالــة األناضول هشــام ابو 
شــقرا لتوثيقــه انتهــاكات االحتــالل 

اإلسرائيلي.
قــوات  اســتهدفت   :27/7/2022
االحتالل مراســل قناة "رؤيا" األردنية 

حافظ أبو صبرا بقنبلة صوت، ومنعته 
من تغطيــة تظاهرة احتجاجية نّفذها 
أهالي قرية كفل حارس احتجاجًا على 
إغالق الشــارع من قِبل المستوطنين 

شمال غرب مدينة سلفيت.
27/7/2022: منعــت قــوات االحتالل 
وهــم  صحفييــن  أربــع  اإلســرائيلي 
بديــر،  خالــد  "الغــد"  قنــاة  مراســل 
اإلخبارية  "قــدس"  ومراســل شــبكة 
عبــد اهلل بحــش، وطاقــم فضائيــة 
"معــًا" الذي ضمّ المراســل رائد عمر 
والمصوّر أيمــن عليوي، من الوصول 
إلــى قريــة قــراوة بني حســان غرب 
مدينة ســلفيت، لتغطية عملية هدم 
منزل األسيرَين يحيى مرعي ويوسف 

عاصي من القرية.
قــوات  اســتهدفت   :29/7/2022
االحتــالل الصحفييــن بقنابــل الغــاز 
تغطيــة  مــن  لمنعهــم  والصــوت، 
المناهضــة  الســلمية  المســيرات 
لالســتيطان في قرية بيت دجن شرق 
نابلس. مما أدى الصابتهم باالختناق.
31/7/2022: اعتــدى المســتوطنون 
علــى  االحتــالل  قــوات  وبحمايــة 
الصحفييــن مــن بينهــم الصحافيــة 
ســجى العلمي، وطارد المســتوطنين 
الشرســة  بالــكالب  الصحفييــن 
بالحجــارة وتم مالحقتهم  ورجموهم 
داخل األراضي الفلسطينية لمسافات 
طويلــة، لمنعهــم من توثيــق اعتداء 
علــى  الحــي  بالرصــاص  االحتــالل 
خــالل مســيرة ســلمية  المواطنيــن 
منددة باالســتيطان فــي قرية المغير 
شمال شرق رام اهلل بالضفة المحتلة.

تفاصيــل االنتهــاكات بحــق الحريات 
اإلعالميــة مــن قبــل جهــات داخلية 

فلسطينية
المخابرات  اعتقل جهاز   :20/7/2022
ثائــر  الصحفــي  الفلســطيني، 
الفاخــوري33 عامــا، مراســل وكالــة 
“قــدس بــرس” بعــد اســتدعائه في 
مدينة الخليــل جنوب الضفة الغربية. 
وكانت يوم امس اســتدعته للتحقيق 

معه.
الصحفــي  تعــرض   :21/7/2022
الكاتب نواف العامر ) 60 عام( للتهديد 
مــن قبل مجهولين، جــراء حديثه عن 
محاولة اغتيــال نائب رئيــس الوزراء 
الســابق  التعليــم  ووزيــر  األســبق 
األكاديمــي د. ناصــر الدين الشــاعر 
حيث كان بجواره خالل قيادته سيارة ، 
في وسط بلدة كفر قليل في نابلس.

27/7/2022: تعــرض الصحفي عالء 
الريمــاوي للتهديد بالقتل والتحريض 
عليه، جراء نشــره على حســابه على 
الفيس بــوك حادثة اغتيــال الدكتور 

ناصر الدين الشاعر .

اإلعالم الحكومي: 41 انتهاكًا بحق الحريات اإلعالمية خالل يوليو المنصرم
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غزة-الرأي-آالء النمر
"مين بعدك بــده يحكيلي 
بكلمــات  يمــا؟"،  كلمــة 
األم  ودعــت  الحســرة 
محمواًل  وحيدها  المكلومة 
علــى األكتــاف إلــى مثواه 
األخيــر، في لحظــة فارقة 
حاسمة ألغت األقدار أحالم 
عائلــة بأكملها في أن ترى 
وريثهــا الوحيــد "عريس"، 
وكان صاروخًا واحدًا أسرع 
مــن أن تحيــا كل األحالم 
الزمــن  محطــات  علــى 

المقبل.
"نجــوى أبــو حمــادة" األم 
دفعــت  التــي  الممرضــة 
ثمنــًا  ومالهــا  عمرهــا 
لالنتظار اثني عشرة عامًا 
لتنضم إلى قائمة األمهات 

دون فقدهــا لأمــل، حتى 
أنها كانت على مقربة من 
تحقيق أحد أعظم أحالمها 
برؤية "خليل" عريسًا يفتح 
بيتًا جديدًا يمأه باألطفال.

خمس محــاوالت زراعة لم 
يُقــدر لهــا أن تنجــح فــي 
ولكن  للعائلة،  إنجاب طفل 
المحاولــة السادســة لــأم 
"نجــوى أبو حمــادة" حملت 
لها البشرى العظيمة بقدوم 
"خليل"، فكان للفرح يومها 

وقع سمعت به الدنى.
ربيتــه  ســنة  "عشــرين 
وكبرته نقطــة نقطة لحد 
ما شفته شــب قد الدنيا"، 
"أبــو خليــل" لــم تحملــه 
أقدامه ولم يتمالك وقوفه 
أمــام نعش ابنه الشــهيد، 

في لحظة حقيقة ســرقت 
وأمنياتــه  أحالمــه  منــه 

وأغلى ما يملك.
"كل يــوم بســألني متــى 
داري عشان  بدك تخلصي 
تفرحي فيــا، وأنــا وعدته 
الــي  إنــي رح أعملــه كل 
نفســه فيــه بــس أجمّــد 
حالــي شــوية، وراح خليل 
قبــل ما أفــرح فيــه"، هذا 
الرثاء سمعه خليل من فم 

أمه دون أن يبدي حراكًا.
بلمح البصــر فقدت عائلة 
أبــو حمادة فرحــة عمرها، 
بعد أن كانــت تتضرع إلى 
اهلل تعالــى لمدة 12 عامًا؛ 
ليمنحها اهلل طفاًل صغيرًا، 
وعندمــا جــاء الطفل على 
عطش أطلقوا عليه اســم 

"خليــل" عله يكــون خليل 
والديه في الدنيا.

عــاش خليل أبو حمادة بين 
لمدة  وســرور  بفرح  والديه 
مليئــة  كانــت  عامًــا،   19
والســرور  والفــرح  بالحــب 
واألمــل بأن يبقــى بينهم؛ 
ليتــزوج وينجــب األطفــال 
والديــه  بيــت  ويُملــئ 
باألطفــال؛ لكــن طائــرات 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
خطفت أبــو حمادة من بين 

والديه.
حالــة مــن األلــم والحزن 
والبكاء ضجت بها منصات 
االجتماعــي  التواصــل 
الشاب  استشــهاد  بســبب 
كان  والــذي  أبــو حمــادة، 
يحلــم والده بــأن يقيم له 

حفاًل وعرسًــا كبيــرًا جدًا 
تتحدث به جباليا صغيرها 
وكبيرهــا؛ لكــن طائــرات 
روح  خطفــت  االحتــالل 
خليل من بين يدي والديه؛ 
لبنــك  بذريعــة تنفيذهــا 
األهــداف الممتلــئ بأرواح 

األطفال والمدنيين.
نجــوى  والدتــه  أن  حتــى 
عامًــا   19 قبــل  فقــدت 
حمــادة  خضــرة  والدتهــا 
 10/6/2003 بتاريــخ 
بقصــف طائــرة أباتشــي، 
نجــوى  رزقــت  بينمــا 
بمولودها خليــل بعد أقل 
مــن أربعــة أشــهر بتاريخ 
23/9/2003؛ ليبعث األمل 
فؤادها  ويسلي  قلبها،  في 

بعد فقد أمها.

ابن العطش “خليل أبو حمادة” يترك أبويه وحيدين!



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

اإلثنين  10 محرم 1444هـ 8 أغسطس 2022م
Monday - 08 August  2022

غزة - الرأي - ميسرة شعبان

للعــام الثاني علــى التوالي قطاع 
العــدوان  ويــالت  يتجــرع  غــزة 
وقتــل  قصــف  مــن  اإلســرائيلي 
وتدمير دون رحمة، فما أن نهضت 
غــزة لتنفــض أثــار دمار عــدوان 
وتلملــم   ،2021 الماضــي  العــام 
جراحها، حتى عــاود االحتالل يكرر 
مشــاهد الموت وقصص الشــهداء 
وصــراخ األطفال، وفــرق وطواقم 
اإلنقاذ وهي تنتشل أشالء وتبحث 
عــن أحياء تحــت أنقــاض المنازل 

السكنية.
 قصص حرب تكتــب هنا وهناك.. 
تــؤرخ مــا يرتكبــه االحتــالل من 
اجمــع،  العالــم  ليراهــا  جرائمــه 
مواقع التواصــل االجتماعي عمّت 
تــروي جــراح  الداميــة  باألحــداث 
المواطنيــن والثكلــى منهــم، في 
كل بيت قصة، وفــي كل بيت ألم 
يعتصر مرارة حياة اهل قطاع غزة 

تحت عدوان غاشم.
قتلــت  للعــدوان،  األول  اليــوم 
اإلســرائيلي  االحتــالل  صواريــخ 
الطفلة الشهيدة آالء عبد اهلل قدوم 
)5أعــوام( بينما كانــت تلعب أمام 
منزلها في حي الشــجاعية شرقي 

مدينة غزة.

قصة الروضة
كتب على صفحتــه المواطن علي 
أبــو ياســين تحــت عنــوان "قصة 
الروضــة".. ذهبــت فرحة أســرتها 
حينما خرجوا جميعآ لمحال مالبس 
بمالبــس  آالء  ليجهــزوا  االطفــال 
الروضــة وكأنهم يختصرون الزمن 
ليجهزوا لها المالبس ليزفوها الي 

عريسها .
كانت تســير معهم وكأنهــا تطير 
عــن وجه االرض مــن الفرح لأول 
مرة تشــعر انها كبــرت أنها مهمة 
نعــم فجدي وابي وأمــي أتوا معي 
ليشــتروا مالبس الروضــة، حينما 
البســوها فســتان يشــبه فســتان 
عــروس قصير ثــم وضعــوا على 
الشــبرات فأصبحــت مثل  رأســها 
الفراشــة فحضنتهــا أمهــا وأخذت 
تقبلهــا وتحتضنهــا بــكل ســعادة 
وفــرح الموجود بالدنيــا وبعد ذلك 
توالــت القبــالت واالحضــان مــن 
االب والجد ختموا سوقهم بشنطة 
صغيــرة مرســوم عليهــا فراشــة 

ملونة بالوان خدودها ووجنتها .
عادوا الي المنــزل وطوال الطريق 
يتخيلــون كيف ســتمضي اول يوم 
بالروضــة لوحدها بعيدة عن أمها، 

وكيف ستستعد امها بتوصيلها الي 
باب الروضــة حتي انهــا فكرت ان 

تمضي اول يوم معها بالروضة .
اليــوم الجمعــة ٢٠٢٢/٨/٥ نزلت 
آالء قبل المغرب على الشارع لكي 
تســتعرض امام صديقتها مالبس 
الروضة الجديدة كانت بقمة الفرح 
قفزاتهــا واســعة وكأنهــا تريد ان 
تالمــس النجــوم بيديها ســمعت 
صــوت عالــي رج المنطقة بأكملها 
رفعت رأسها للسماء ولكن الشظية 
كانــت قد مزقت فســتانها الجميل 
واغمضــت عينيهــا وذهبــت بعيدًا 
علــى اجنحــة المالئكــة، لتلبــس 
مالبس بيضــاء تكفن بهــا وترقد 
في هــدوء تنتظر عصافيــر الجنة 
لتلعب معهم بعيدا عن أي صواريخ 

الغدر اإلسرائيلية.

 الشهيدة أم العريس
للعــدوان  الثانــي  اليــوم  وفــي 
االحتــالل  اســتهدف  اإلســرائيلي، 
كانــت  بمركبــة،  كاملــة  عائلــة 
المركبة مخصصة لزفاف أحد أفراد 
العائلة المنوي إقامته بعد ساعتين 
مــن لحظــة وقــوع الجريمــة، مــا 
أسفر عن استشهاد والدة العريس 

وإصابة كامل أفراد العائلة.

تنــاول العديــد من النشــطاء تلك 
القصــة والتــي بدأت بقصــة "هنا 
غزة".. الشهيدة ام العريس نعامة 
ابــو قايــدة "أم وليد" كانــت تربي 
ابنهــا وكل ما يراها أحــد يدعو له 
"عقبــال مــا تفرحــي فيــه " وهي 
تتمتم بلسان منهك يا رب يا رب...
فيــه  لتفــرح  المســتحيل  تفعــل 
وتســتدين من هنــا وهناك، تحرم 
على نفسها أمنياتها الخاصة لتجمع 

لــه   "المهــر" لتــرى ابنهاعريس، 
وبعد عناء خطبت له بنت الحالل...
مــن يــوم الخطوبة وهــي تخطط 
مــع ابنها للخروج بعــرس واحتفال 
لم يســبق له مثيــل ولكن قدر اهلل 

غالب...
فتأتي األحــداث، فترفض أن تقيم 
األفــراح احترامــا لدمــاء الشــهداء 
واتفقــت مع اهــل العــروس على 
أخذهــا دون ضجيج، فتــم االتفاق 
وذهبت ولكن للعدو الجبان كالعادة 
آلة الغــدر اإلســرائيلية  ســبقتهم 
لتطلق طائرات االحتالل صواريخها 
تجاههــم وتحولت مــن أم عريس 

لشهيدة.
الســعادة  تدخــل  أن  يعجبــه  لــم 
والفرحة على هذه األســرة كعادته 
مع باقي األسر الفلســطينية، قام 
بقصــف الســيارة "الجيــب" التــي 
تنقــل أهــل العريــس وهــم في 
طريقهم إلدخال االمل واالستقرار 

لمنزلهم...
اغتال  االحتالل اإلسرائيلي  السرور 
والحياة في هذا البيت، حيث اغتال 
والدة العريس والتــي تحمل الورد 
والحلوى بيدهــا ، تحمل في قلبها 
الفرحــة وهي ترى ابنهــا عريس ، 
اغتالــت طائرات االحتــالل تخيلها 
وهي تالعب ابناء أبنها المنتظرين 
... فقــد تحول الفرح إلى بيت عزاء 
، وانقلبــوا المهنئين إلــى معزيين 
، كانــت أكثــر كلمة ســتقال اليوم 
في هذا البيت "الــف مبارك" ولكن 
بطــش وعنجهيــة العــدو جعلتهــا 

"أعظم اهلل أجركم"....

القابلة تزف ابنها الوحيد 
شهيدًا

الدكتــورة مروة حمــاد كتبت على 

صفحتهــا،"" هــذه قصــة أختى أم 
خليل حمادة" بدأت حديثها بالقول 
ال أعرف من أين أبدا ولكن ما أعرفه 
هو معاناة أختي أم الشــهيد خليل 
أبو حمــادة التي بدأت معاناتها من 
وهي عروسة ذات الـ16 عامًا وهي 
تحــاول إنجاب طفل يحمل اســمها 
وإســم أبوه وبعــد عــدة محاوالت 
زراعة طفل أنابيب أنعم اهلل عليها 
بخليل بعد إحدى عشــر سنة زواج 

في 23/9/2003 .
وتتابع سردها بقولها "كانت فرحة 
منقوصة بســبب استشهاد والدتنا 
الشــهيدة خضــرة أبو حمــادة في 
خليــل  ميــالد  قبــل   10/6/2003
بثالثــة أشــهر كان األلــم يعتصر 
قلبهــا ألن أمى لن تــرى خليل في 
الوقــت الــذي كانــت تعــد األيــام 

لمولده..
عاشــت نجــوى أم الشــهيد خليــل 
أخذت على عاتقها تربيتنا هي أمنا 
الثانية وأختنــا وصديقتنا والنفس 
الذي نتنفسه ثابرت سهرت الليالي 
التمريــض  بكالوريــوس  درســت 
وهى بعمر الـ 40 وتوظفت "قابلة" 
قبل أســبوعين وربت خليل أحسن 
تربية وتعبت عليه حتى انتهى من 
وبــدأت تجهيزاتها  العامة  الثانوية 
له من تجديد البيت وبناء شــقة له 
وفرشــها كي تشاهد خليل عريًسا 

يحمل اسمه واسم والده .
وأضافــت كانت تــردد :"نعم خليل 
اليوم عريس في التاســع عشر من 
عمــره ولكــن... وااااااأســفاه بدون 
عــرس خليــل أصبــح شــهيدًا وأم 

خليل عادت وحيدة بال خليل". ..
زفــوا  الشــهيد...  ترثــي  ورددت 
بَدنــا  كان  وحنولــوه..  الشــهيد 
نحنــا  بــس  بعرســك..  نجتمــع 

اجتمعنا ع نعشــك.. وهيي بنفســا 
تلبس أبيض.. لحبيــب قلبها اللي 
استشــهد.. زفــوا الشــهيد.. اللــي 
بفراقه الحِــزن اكيد..انتهى عمره 
بيَوم العيد.. زفوا الشهيد.. ما النية 
كاِنت عرس وفرحة.. زفوا الشــهيد 

حتى لو كانت سودا الطرحة..

جرائم ضد اإلنسانية
وجاء اليوم الثالــث للعدوان، وفرق 
اإلنقــاذ طــوال الليل وفجــر اليوم 
وهي تحاول انتشــال أشالء وأحياء 
مــن تحــت منــزل دمــره االحتالل 
كامــال علــى رؤوس ســاكنيه في 
منطقة الشعوث بمدينة رفح، كان 

بداخله نساء واطفال وشيوخ .
وحــول جريمة قصف أحــد المنازل 
ســاكنيه،  رؤوس  علــى  برفــح 
قالــت مديريــة الدفــاع المدني إن 
ارتكــب  اإلســرائيلي  "االحتــالل 
جرائم ضد اإلنســانية بحــق أبناء 
شــعبنا، وكانت مجــزرة رفح التي 
راح ضحيتها سبعة من المواطنين 
بينهم سيدتان، وأصيب العشرات، 
عوضًا عن الدمار الكبير الذي لحق 

بثمانية مبانٍ سكنية".
وأفــادت أن االحتــالل اإلســرائيلي 
رؤوس  فــوق  مبــانٍ  عــدة  دمــر 
ســاكنيها في جريمة حي الشعوت 
برفح، ضاربًا بعــرض الحائط كل 
اإلنســانية  واألعــراف  المواثيــق 
الدوليــة، وغير معتبر لوجود أبرياء 

من األطفال والنساء والمسنين".
وقالت "الدفاع المدني" إن طواقمها 
تواصــل القيام بواجبهــا، في ظل 
العــدوان، "رغــم قلــة اإلمكانيات 
التي ال ترتقي لحجم الدمار الكبير 
الذي يستهدف أبناء شعبنا في كل 
عدوان، خاصة مع استمرار الحصار 

اإلسرائيلي منذ سنوات".
وأضافــت أنهــا نفــذت 71 مهمــة 
منذ بــدء العــدوان، شــملت مهام 
إطفــاء وإنقاذ وإســعاف، الفتة إلى 
أن معظــم األحــداث تركــزت في 
محافظــات غــزة، وشــمال غــزة، 

ورفح.
ووفقــا آلخر إحصائيــة لظهر اليوم 
الثالــث، والتي أعلنت وزارة الصحة 
الفلســطينية في قطــاع غزة، عن 
تحديــث إلجمالــي عــدد الشــهداء 
الذيــن ارتقــوا منــذ بــدء العدوان 
"االســرائيلي" علــى قطــاع غــزة، 

عصر الجمعة الماضية.
عــدد  إن  الصحــة  وزارة  وقالــت 
الشهداء وصل إلى31 شهيدًا منهم 
6 اطفال و4 ســيدات و265 إصابة 

بجراح مختلفة.

تقرير

06

طفلة تحلم بالروضة وًأم تتخيل ابنها عريسًا.. قصص العدوان بغزة
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غزة – الرأي:
لليــوم الثالث على التوالي 
يعيش قطاع غــزة عدوانًا 
كافــة  طــال  إســرائيليًا 
الحياة، مخلفًا أكثر  مناحي 
من 30 شــهيدًا ونحو 300 
إصابة، إضافة إلى األضرار 
لحقــت  التــي  الجســيمة 
والمؤسســات  المنازل  في 

والبنية التحتية.
العــدوان  يتزامــن 
ظــروف  مــع  اإلســرائيلي 
قاسية يعيشها قطاع غزة 
جراء استمرار الحصار وآثار 
الحــروب الســابقة والتــي 
خلقــت العديد من األزمات 
خاصــة في قطــاع الصحة 

والكهرباء والمياه.
االحتــالل  بــدء  وقبــل 
هجماتــه ضــد غزة شــدد 
حصــاره عليها مــن خالل 
إغــالق المعابر أمام حركة 
السلع واألفراد، ما اعتبرته 
بمثابة  حقوقية  مؤسسات 
العقاب  لسياســة  تكريس 
للقانون  وانتهاك  الجماعي 

الدولي.
القصــف  اســتمرار  ومــع 
المناطــق  واســتهداف 
وزارة  أعلنــت  المدنيــة 
أن  بغــزة  الصحــة 
عجزًا  تعاني  المستشفيات 
الطبيــة  الطواقــم  فــي 

ونقصــًا  المتخصصــة، 
مزمنــًا في قائمــة األدوية 
 219 بواقــع  األساســية، 
صنفًا دوائيًا من أصل 522 

صنفًا.
كما تشــهد المستشــفيات 
المســتلزمات  فــي  عجــزَا 
 ،32% بنســبة  الطبيــة 
وعجــزًا بنســبة %60 مــن 
لــوازم المختبــرات وبنوك 
الــدم، كذلك تمنــع قوات 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
طبيــًا  جهــازًا   24 إدخــال 
ضروريــًا إلى قطــاع غزة، 
من ضمنها أجهزة األشــعة 

التشخيصية. 

مماطلة إسرائيلية

فــي  االحتــالل  ويماطــل 
الغيــار  قطــع  إدخــال 
الالزمــة لصيانــة األجهزة 
فــي  المتعطلــة  الطبيــة 
وأهمهــا  المستشــفيات، 
الجراحية،  المناظير  أجهزة 
الهوائــي  والمقــدح 
تثبيــت  فــي  المســتخدم 
الكســور المعقدة، وأجهزة 
األشعة المقطعية والرنين 

المغناطيسي. 
عرقلــة  اســتمرار  ويزيــد 
واألجهزة  األدويــة  توريــد 
الغيــار  وقطــع  الطبيــة 

لأجهــزة المتعطلــة مــن 
صعوبــة عمــل الطواقــم 
أقســام  فــي  الطبيــة 
الطوارئ وغــرف العمليات 
والعنايــة المركزة لتقديم 

الرعاية الطبية للجرحى.
وال تــزال قــوات االحتالل 
لليوم  تمنــع  اإلســرائيلي 
التوالــي  علــى  الخامــس 
مرضــى  مــن  المئــات 
السرطان وجرحى العدوان 
أصيبــوا  الذيــن  الحالــي 
بجراح خطيرة، من الســفر 
الســتكمال  أو  للعــالج 
عالجهم في مستشــفيات 
الضفــة الغربيــة والقدس 

والداخل المحتل.

4 ساعات كهرباء
وفي تطــور خطير، أعلنت 
الكهربــاء  توزيــع  شــركة 
فــي محافظــات غــزة عن 
توليــد  محطــة  توقــف 
عــن  الوحيــدة  الكهربــاء 
العمــل بالكامــل في ظهر 
اليوم الســبت 6/8/2022 
بسبب حظر توريد الوقود 
الــالزم لتشــغيلها نتيجــة 
إغالق معبر كرم أبو سالم 

التجاري. 
المحطة،  ومع توقف عمل 
التيــار  ســينخفض 
الكهربائــي المتوفــر فــي 

القطــاع إلى 120 ميغاوات 
فقــط، مقابل حاجة فعلية 
تصــل إلــى 500 ميغاوات 
بنســبة  أي  الصيف،  خالل 

عجز يصل إلى 76%.
القرار ســينخفض  وبهــذا 
توصيل التيــار الكهربائي 
إلــى أقل مــن 4 ســاعات 
يوميــًا مقابــل 12 ســاعة 
الكمية  وتعتبر هذه  قطع، 
من الطاقة الكهربائية غير 
كافية أبــدًا لقيام المرافق 
الحيويــة بتقديم الخدمات 

األساسية للمواطنين.
التيــار  عجــز  وينــذر 
بانقطــاع  الكهربائــي 
إمدادات مياه الشــرب عن 
المواطنين لفترات طويلة، 
محطــات  عمــل  وتوقــف 
معالجة  التحلية، ومحطات 
مياه الصرف الصحي، وهو 
مــا قــد يتســبب بحــدوث 

مكرهة صحية خطيرة.

توقف الخدمات 
الصحية

باســم  المتحــدث  وأعلــن 
وزارة الصحة أشرف القدرة، 
في مؤتمر صحفي عن قرب 
الصحية  الخدمــات  توقــف 
الكهرباء،  انقطــاع  بســبب 
مشيرًا إلى أن الوزارة بحاجة 
إلــى 2500 لتــر وقــود كل 

ســاعة لتشــغيل مرافقها، 
المتوفرة  الوقود  وأن كمية 
حاليــًا لديها ســتنفذ خالل 

72 ساعة. 
وســيؤثر انقطاع الكهرباء 
علــى العمليــات الجراحية 
أقســام  فــي  المجدولــة 
كان  والتــي  العمليــات، 
يبلــغ متوســطها قبل بدء 
العدوان اإلسرائيلي 3864 
عملية شهريًا، تتراوح بين 
صغرى ومتوسطة وكبرى، 
 )48( فــي  إجرائهــا  يتــم 
غرفة عمليات موزعه على 

مستشفيات قطاع غزة. 
كما تشــكل أزمة الكهرباء 
خطــرًا علــى المرضى في 
أقســام العنايــة المركزة، 
التي يبلغ نســبة انشــغال 
األسرة فيها نحو %80، كما 
ستؤثر على أقسام غسيل 
فيها  يتوافر  والتــي  الكلى 
131 جهــاز غســيل كلــى 

فقط، تخدم 923 مريضًا.
أصــوات  وســط  وتتعالــى 
والصواريــخ  القذائــف 
اإلســرائيلية العديــد مــن 
والمناشــدات  الدعــوات 
للمطالبــة بلجــم االحتالل 
وإجباره على احترام قواعد 
اإلنســاني  الدولي  القانون 
وتوفيــر الحمايــة الدوليــة 

للمواطنين.

غزة تواجه العدوان اإلسرائيلي بمنظومة صحية تنازع الموت!
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غزة-الرأي:
االحتــالل  قــوات  تواصــل 
"اإلســرائيلي"، فرض اإلغالق 
الشــامل علــى قطــاع غــزة، 
وتمنع حركة األفراد والبضائع 
منــه وإليه، حيث تغلق معبري 
كرم أبو ســالم وبيــت حانون 
لتحرم  قانونــي؛  بشــكل غير 
أهالــي قطــاع غــزة وخاصــة 
مرضــى الســرطان، والقلــب، 
مــن الخــروج والوصــول إلــى 
والمرافــق  المستشــفيات 
الطبيــة التخصصية أو العودة 
منها إلى القطــاع على الرغم 
الموافقات  من حصولهم على 
االحتــالل  مــن  والتصاريــح 

"اإلسرائيلي".
يتعــرض  حقيقيــة  مخاطــر 

لهــا المرضــى جــراء منعهــم 
الــالزم  العــالج  تلقــي  مــن 
والضــروري لبقائهم على قيد 
الحياة، دون أدنى إحســاس أو 
القانونية  المســئولية  شــعور 
واألخالقيــة، إضافــة إلى منع 
المعدات  إدخــال  االحتالل من 
للقطــاع  الضروريــة  الطبيــة 
نيتــه  يؤكــد  ممــا  الصحــي، 
لتأزيــم الواقع اإلنســاني في 

قطاع غزة.
وتؤكد وزارة الصحة أن المرضى 
الخطيرة  من أصحاب األمراض 
تحويــالت  لديهــم  والذيــن 
عالجهــم  الســتكمال  طبيــة 
فــي المستشــفيات والمرافــق 
الطبيــة التخصصيــة بالضفــة 
الغربية؛ لم يتمكنوا من السفر 

وينتظرون قرار قوات االحتالل 
السماح لهم بالخروج وذلك منذ 
الماضي،  الثالثــاء  يــوم  صباح 
وأشــارت المصــادر ذاتهــا، أن 
أعــداد المرضى تتزايــد إذ أنه 
في المتوســط يحصل يوميًا ما 
يقارب مــن 120 مريضــًا على 
"اإلسرائيلي"  االحتالل  موافقة 
بغــرض  للســفر  وتصاريــح 
اســتكمال عالجهم خارج قطاع 

غزة.
والقيــود  اإلغــالق  اســتمرار 
التــي يفرضهــا االحتالل على 
يُضاعــف  والتنقــل؛  الحركــة 
من معانــاة المرضى وذويهم، 
ويترتــب عليه مخاطــر جدية 
وحقيقية علــى حياتهم، جراء 
حرمانهم مــن تلقي الخدمات 

كالعالج  الضروريــة  الصحيــة 
واإلشــعاعي  التشــخيصي 
والعــالج الكيمــاوي، وعمليات 
القلب، كونها غير متوفرة في 

قطاع غزة.
وتتفاقــم األوضــاع الصحيــة 
واإلنســانية بشــكل كبير في 
قطــاع غــزة بفعــل الحصــار 
المتواصل للعام الخامس عشر 
والذي تســبب  التوالي،  علــى 
الرعاية  تدهــور خدمــات  في 
الصحية والمحددات األساسية 
للصحة، كما يواصل االحتالل 
حظر دخول األجهزة والمعدات 
الطبيــة وقطع غيــار األجهزة 
والمعــدات الطبيــة الضرورية 
لتقديــم الخدمة، حيــث يمنع 
االحتالل إدخال 24 جهاز أشعة 

تشــخيصية إلى القطاع، األمر 
الذي يجعل من إجراء العمليات 
الطبية مستحياًل في ظل عدم 
توفرها، ويتعذر على الطواقم 
وتقديــم  اســتكمال  الطبيــة 
الرعاية الطبية بشــكل كامل 
للمرضى ممــا يضطر الجهات 
تحويلهــم  إلــى  الصحيــة 
الســتكمال العالج خارج قطاع 

غزة.
وتنــدرج هذه اإلجــراءات التي 
يتعمد االحتــالل اتخاذها؛ في 
الفاضحــة  االنتهــاكات  إطــار 
الدولــي  القانــون  لقواعــد 
اإلنساني التي تفرض التزامات 
وواجبات محددة تكفل ضمان 
للرعاية  الفلسطينيين  وصول 

الصحية المناسبة.

االحتالل يتعّمد تأزيم الواقع اإلنساني في قطاع غزة
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غزة-الرأي-آالء النمر
المخيــف  الظــالم  مــن  قطــع 
يســقف ســماًء بأكملهــا، تحوم 
بيــن طبقاته المظلمــة طائرات 
تنــوي  ال  "إســرائيلية"  حربيــة 
ســوى اإليــالم وإيقــاع المزيــد 
مــن الصواريــخ المحملة بحمم 
نيــران المــوت وفــق األهــداف 
المرصودة، فــوق بيوت اآلمنين 
مــن المواطنين العزل وتســمي 

ضرباتها الخائبة بـ"اإلنجازات".
كل عائلــة تقطــن فــي قطــاع 
غزة تحســب أنها في مأمن حتى 
يباغتهــا صــاروخ متفجــر يتلوه 
آخــر علــى حيــن غفلــة، يخمد 
صوت ضجيج األطفــال بنيرانه 
طوابــق  ويحــوّل  الجهنميــة، 
عمارة ســكنية إلى حفرة ضخمة 
مــن الــركام المختلــط بالدماء، 

بين أحياء وأشالء.
هــذه المــرة كان الصيــد ثمينًا 
بمدينــة رفــح، حيث مــر عليها 
الليــل األطــول علــى اإلطــالق 
واألكثر ســوادًا وظلمــة، وتركز 
علــى  الدســم  األهــداف  بنــك 
اغتيــال عائلــة بأكملهــا، فقتل 
ثمانيــة مواطنيــن مــن بينهم 

خمســة أطفــال جملــة واحــدة، 
وإصابــة البقيــة مــن األطفــال 

بجروح متوسطة وأخرى غائرة.
"مخيم الشعوت" المنطقة األكثر 
اكتظاظًا وتكدســًا لعدد السكان 
تحــول  برفــح،  الفلســطينيين 
في لحظــة واحدة إلى أكوام من 
الحجارة الملطخة بدماء األطفال 
والنســاء، وافتتح ليلته الطويلة 
بالبحث عن المفقودين وانتشال 

أشالء الشهداء.
عم صراخ األطفال الناجين أرجاء 
داخل  توزعــوا  المدمــر،  الحــي 
يوســف  أبــو  مستشــفى  أركان 
بأكملــه  الحــي  وكأن  النجــار، 
وقــع فــي شــباك هــدف حمــم 
األطفــال على  الصواريــخ، كل 
نفس واحــد من الصراخ والبحث 
عن ذويهم في ليلتهم المفجعة، 
حالة من الذهــول توحدت على 
وجــوه األطفــال الهاربيــن مــن 
هــول الحدث إلى مأمــن جدران 

المستشفى.

قدم بيته فداًء
ليلــة طويلة مرّت علــى مخيم 
"الشــعوت" فــي محاولــة إلنقاذ 

مــن بقي علــى قيد الحيــاة بعد 
اســتهداف منزل عائلة "المدلل" 
المكون من ثــالث طوابق غرب 
مدينــة رفــح، انتهــت عمليــات 
اإلنقاذ الممتدة لســاعات طويلة 
الفجــر  أعتــاب  علــى  عصيبــة 
بإعــالن حصيلة الشــهداء بالتي 
وصلــت ألكثــر من 32 شــهيدًا، 
الجرحــى من  مئــات  وتســجيل 

النساء والرجال والشباب.
مالصقة البيوت لبعضها البعض 
كان واحــدًا مــن عقبــات عملية 
اإلنقــاذ أمــام طواقــم الدفــاع 
المســتهدف،  للبيــت  المدنــي 
مــا كان مــن المواطن "أشــرف 
بيتــه  قــدم  أن  إال  القيســي" 
أرواح  إلنقــاذ  فــداًء  المتواضــع 

جيرانه على عجل.
القيســي هو  أشــرق  األربعيني 
بائع بســيط على عربة متنقلة 
"الكعــك  بواســطتها  يبتــاع 
لحظــة  يتــردد  لــم  والعوجــا"، 
واحــدة أمــام قــرار إزالــة بيته 
إلى  للوصــول  التجريف  بآليــات 
بيــت جيرانه المدمــر، رغمًا عن 
ظروفه المعيشية الصعبة إال أنه 
ضرب مثااًل فــي التضحية ألجل 

أبناء شعبه.
فلــم يكــن منــزل بائــع الكعك 
أشرف القيسي بأغلى على قلبه 
مــن جيرانه الشــهداء في رفح، 
الذيــن عجــزت طواقــم الدفاع 
المدنــي عن انتشــالهم بســبب 
التصــاق المنزل الذي هدم فوق 
رؤوســهم ببيتــه، فآثــر هــدم 
منزلــه، للتمكــن مــن انتشــال 

الشهداء.
وحــده  يتفــرد  لــم  "القيســي" 
ألجــل  بيتــه  فــي  بالتضحيــة 
الوصول لجثامين الشهداء، فكان 
الجار اآلخر "وسام جودة" يجلس 
أطفاله يشاهدون رسوم  برفقة 
الكرتــون في محاولــة إللهائهم 
البشــعة  عن مجريــات األحداث 
فــي الخــارج وعــزل األصــوات 
الصغيرة،  آذانهــم  المخيفة عن 
إال أن األمان لم يكتمل لساعات 

طويلة.
أخرجت  الصاروخيــة  الضربــات 
األب وســام وأطفاله مــن البيت 
علــى عجل، فــي محاولــة جادة 
للنجاة من المــوت المحقق، وما 
أن عاد حتى شــاهد اســتصعاب 
مــن  المدنــي  الدفــاع  طواقــم 

المســتهدف،  للبيــت  الوصــول 
فــكان واحــدًا ممن لــم يترددوا 
في تقديــم بيته فــداًء لجيرانه 

الشهداء.
العمــل  مــن  ســاعات  ثمانــي 
المتواصــل دون توقف لطواقم 
الدفاع المدني بذلت في ســبيل 
إنهــاء البحــث عــن المفقودين، 
المهمة بكشــف هويات  وإكمال 
الشهداء وتسليم من تبقى على 
الحيــاة لطواقم اإلســعاف،  قيد 
هــذه المهــام الصعبــة تمرّس 
عليها الدفــاع المدني على مدار 
ومئــات عمليات  خمســة حروب 
الهجوم من قبل قوات االحتالل 

بحق الشعب الفلسطيني.
71 مهمة نفذتها طواقم الدفاع 
المدني منذ بــدء العدوان عصر 
الجمعــة الماضي، شــملت مهام 
إطفاء وإنقاذ وإســعاف، وتركزت 
معظــم األحداث فــي محافظات 
غزة، وشــمال غــزة، ورفح، كان 
أصعبها في حي الشــعوت برفح 
مســاء أمس، الذي شهد جريمة 
إســرائيلية بشــعة، دون اعتبار 
األطفــال  مــن  أبريــاء  لوجــود 

والنساء والمسنين.

حصدت 8 شهداء بينهم 5 أطفال

ليلة سوداء على رفح .. بـ 8 ساعات تحبس األنفاس
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غزة – الرأي:
اإلعالمــي  المكتــب  أكــد 
الحكومــي في قطــاع غزة 
أنه يتابــع يوميات العدوان 
المســتمر  اإلســرائيلي 
لحظــة بلحظة منــذ ثالثة 
أيــام، مبينــًا أنــه تواصل 
مــع الصحفييــن ووســائل 

اإلعالم بشكل دائم.
وأشــار المكتب في بيان له 
، إلــى أن طواقمه نســقت 
لعقــد مؤتمــرات صحفية، 
وتصــدى للحرب النفســية 
التــي قــام بهــا االحتالل، 
ودحــض  مزاعمــه  وفنــد 
علــى  للحفــاظ  أكاذيبــه، 

جبهة داخلية متماسكة.
رســائل  المكتــب  ووجــه 
عاجلة لــوزراء اإلعالم في 
الدول العربية واإلسالمية، 
المؤسســات  مــن  وعــدد 
بحقوق  المعنيــة  الدوليــة 

فيها  دعاهم  الصحفييــن، 
إلى أخــذ دورهم الطبيعي 
فــي الدفــاع عن الشــعب 
واتخــاذ  الفلســطيني 
العدوان  مــن  جادة  مواقف 

اإلسرائيلي للجمه.
وأكــد فــي رســائله علــى 
اإلســرائيلي  االحتــالل  أن 
قد تجــاوز كافــة الخطوط 
الحمــراء فــي عدوانه على 
على  الفلســطيني  الشعب 
المجتمــع  مــرأى ومســمع 
أو  رادع  أي  دون  الدولــي 

محاسب.
ونوه إلــى ارتكاب االحتالل 
عبــر  المتكــررة  لمجــازره 
اســتهداف المدنييــن مــن 
معتبرا  والنســاء  األطفــال 
إياهــا جرائــم حــرب بحق 
المدنييــن وانتهاكا خطيرا 

للقانون الدولي اإلنساني.
أن محاوالت  وشــدد علــى 

أزماته  تصديــر  االحتــالل 
الداخليــة ولعبة االنتخابات 
الــدم  حســاب  علــى 
الفلســطيني أمــر ال يمكن 
القبول به والتســليم فيه، 
المقاومة تقوم  موضحا ان 
بواجبهــا الطبيعي بالدفاع 
عن أبناء شعبها والرد على 

جرائم االحتالل.
وقال: "منــذ بداية العدوان 
تابعنــا األحــداث أوال بأول 
متنوعــة  لجــان  وشــكل 
التقارير  للتغطية وإصــدار 
التي ترصــد األحداث على 
ومتابعــة  الســاعة،  مــدار 
عمل المؤسسات االعالمية 
اضافة  عملهــا،  وتســهيل 
لطاقــم التصويــر لتوثيق 

األحداث".
وبين أنه قــدم للصحفيين 
ما يحتاجونــه من خدمات، 
حيــث تــم تزويــد الخيمة 

المكتب في  أقامهــا  التــي 
بخدمة  الشــفاء  مستشفى 
للتواصل  إضافة  اإلنترنت، 
ناصــر  مستشــفى  مــع 

الطبي.
وذكــر أنه خــرج على مدار 
أيام العــدوان بإيجاز يومي 
مجريات  تطــورات  لعرض 
العــدوان على قطــاع غزة 
التي  األضــرار  وإحصائيــة 
وترجمتها  العــدوان  خلفها 
إلى 7 لغات إليصال رسالة 

قطاع غزة للعالم أجمع.
وأوضــح أن وكالــة الــرأي 
باللغــة اإلنجليزيــة عملت 
على ترجمــة كل ما يصدر 
اإلعالمــي  المكتــب  عــن 
والمؤسسات الحكومية من 
بيانات وإحصائيات وتزويد 
قوائم الصحفيين ووسائل 

اإلعالم األجنبية بها.
دور  المكتــب  وثمــن 

واإلعالمييــن  الصحفييــن 
اإلعــالم  وســائل  فــي 
المختلفــة، خاصًا بشــكره 
المحلية  اإلعــالم  طواقــم 
لما بذلوه من جهدٍ حقيقي 
الرســالة،  إيصــال  فــي 
وتوضيح جرائــم االحتالل 
أرض  علــى  اإلســرائيلي 

غزة.
وأدان قرار "إسرائيل" بمنع 
وســائل اإلعــالم األجنبية 
والعربية الدخول إلى قطاع 
التي  الجرائم  لتغطية  غزة 
ترتكبهــا قواتهــا منذ أكثر 

من ثالثة أيام.
وأضاف "لقد أسفر العدوان 
حتى اآلن عــن تضرر أكثر 
من 10 مؤسسات صحافية 
نتيجــة  جزئــي،  بشــكل 
قصف برج فلســطين الذي 
يضــم عددًا مــن المكاتب 

اإلعالمية".

اإلعالم الحكومي: نسعى إليصال رواية شعبنا ونقدر دور اإلعالميين
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غزة-الرأي-أالء النمر
الطالبــة  منــزل  أعتــاب  علــى 
المتفوقــة آية أبــو الخير الحاصلة 
على معدل %99 بالثانوية العامة، 
تقف مندهشــًا من نتيجــة طالبة 
كانــت تــدرس في بيــت متهالك 
بــكل ما فيــه مــن جــدران تكاد 
تفقد مسماها الحقيقي، وتتساءل 
كيــف عضت تلــك الطالبــة على 
أصابعها كي تصل إلى القمة بكل 
هذا الســوء، الذي تعيشــه وسط 
بيت ال تدخله الشــمس وال يصل 
إليــه الهــواء وال يصلــح ألي حياة 

طبيعية؟ .
يبــدو أن المتفوقة آية، كانت تمد 
بصرها إلى مــا بعد يوم الحصاد، 
وتــرى بنــور بصيرتها مــا تريده 
من أحالم بسيطة، وكان لها ذلك 
بعدما حصــدت بكل ما أوتيت من 
ذكاء معــداًل متميــزًا أغلقــت فيه 
عالمات كل موادها الدراســية بـ 

.100%
وفــي رد طبيعي على هذا اإلنجاز 
الذي تميزت فيه "أبو الخير" فإنها 
لفتت األنظار إليهــا، وتوافد إليها 
الزائرون والمهنئــون حتى أعلنت 
مؤسســة أحباء غــزة ماليزيا عن 
شــراء بيت جديد لعائلتها وكفالة 
دراســتها الجامعية، فلــم تتمالك 
آية دموعهــا الفرحــة حتى خرّت 

وأبويها سجودًا من مفاجأة الخبر.

حلم حقيقي
لم تستطع الطالبة المتفوقة "نور 
عبــداهلل" الرحال ابتــالع دموعها 
بعــد حصولها على معدل 92.6%، 
المعيشية  بســبب تردي األوضاع 
ألسرتها ووالدها، لكن دموعها لم 
يمض عليها ليلــة واحدة، بعد أن 
طرق الخير أبواب بيتها المتواضع.
مقطــع فيديــو واحــد كان كفياًل 
بإيصــال الصــور علــى حقيقتها، 
فــكان حلمهــا حقيقــة فــي ليلة 
الخيــر  رجــل  بتبــرع  وضحاهــا 
وتدخــل  الكويــت،  دولــة  مــن 
امــرأة أخــرى من عمــان إلصالح 
الوضع المعيشــي ألســرة الطالبة 
الكثير  يعانــي  والذي  المتعففــة، 
من المشــاكل، فضــاًل عن مرض 
والدها بمرض نفســي على مدى 

طويل.
أمــا الطالبــة المتفوقــة بســملة 
الغزالي، ابنة بائع الترمس صاحب 
شــوارع  بيــن  المتنقلــة  العربــة 
مستســلمة  تكــن  لــم  القطــاع، 
المترديــة،  المعيشــية  لأوضــاع 
وثابرت حتــى حصلت على معدل 
%83، هذه الصــورة وحدها كانت 
كفيلــة بإبــدال صبرهــم بكفالة 
دراســية وتبنــي دفع بــدل إيجار 

لمدة عام ألسرتها البسيطة.
فمع إعالن نتائج الثانوية العامة، 
فتح موســم الخيــر أبوابــه بغير 
يصنــع  أن  لــه  وكان  اســتئذان، 
فرحًا عارمــًا في بيوت المتوفقين 
من أبنــاء الثانويــة العامة، وكان 
هذا الفــرح مخصصًا هــذه المرة 
األوضاع  المتفوقين أصحــاب  من 
المعيشــية الصعبة وأبناء الدخول 

المعدومة.
الخيــري  والمبــادر  الصحفــي 
"وائل أبــو عمــر"، كان واحدًا من 
المشــاركين في عمــل المبادرات 
الخيرية عبر الشراكة مع أشخاص 
داخليــة  خيريــة  ومؤسســات 
وخارجيــة، وكانــت أولــى حــاالت 
صناعة الفرح اســتجابة لمناشدة 
طالبــة متوفقة، ما فتــح بابًا من 
 100 مــن  الكثيــر ألكثــر  الخيــر 
طالب وطالبة متفوقة، بحسب ما 
أخبرنــا "أبو عمر". وقــال أبو عمر 
إن مؤسســة أحباء غزة ماليزيا قد 
كفلت عددًا مــن الطالب في منح 
دراســية مختلفة، من بينها تكفل 
البشــري ألصحاب  الطب  دراســة 
المعدالت العاليــة والتي تبلغ 35 
ألــف دوالر ثمنًا لمســيرة تعليمية 
كاملــة، وامتــد دعم أســر هؤالء 
الطالب حسب حاجاتهم سواء من 
خالل ترميم بيوتهم أو من خالل 

شــراء بيوت جديدة أو حتى كفالة 
مادية للعائالت المتعففة من ذوي 

المتفوقين.

بشريات
أما الطالبة المتفوقة رحاب عاشور 
والحاصلــة علــى معــدل 87.9%، 
وهي ابنــة لبائــع البقدونس في 
محافظــة رفــح، حلمــت بإكمــال 
دراســتها الجامعيــة رغــم تدني 
الوضــع االقتصادي الذي تعيشــه 
أســرتها، إال أن دعمــًا خيريًا كفل 
لها دراســة تخصــص تكنولوجيا 
المعلومات "الـ "it، ممتدًا ألسرتها 
في تحسين أوضاعهم المعيشية.

أكد لنا "أبو عمر" أن موسم الخير 
كشف عن مدى عميق من التكاتف 
المجتمعــي الخيــري كمــا تعــوّد 
المجتمــع الفلســطيني على هذه 
األعمــال، إال أن األمــر كان نتاجه 
عظيمــًا بكفالة األســر وأصحابها 
من ذوي المتفوقين، مشــيرًا إلى 
أن دائرة المؤسســات الخيرية في 
غــزة كان أولى مــن فتحت أبواب 
الدخــول في مزاد الخيــر الذي لم 

يتوقف بعد.
وقــال أبو عمر" إنهــا المرة األولى 
التي يفتــح فيها الموســم أبوابه 
الكبيــرة والالفتة،  الطريقة  بهذه 
مرجعــًا ذلك إلــى ســوء األوضاع 

البطالــة  وتفشــي  االقتصاديــة 
وارتفاع نســب الفقر بين السكان 

في قطاع غزة".
أمــا المبــادر الخيــري صاحب اليد 
الطولى في جلب المتبرعين جهاد 
حلــس، فقــد كتب علــى صفحته 
في مواقــع التواصــل االجتماعي 
"بفضــل اهلل وحــده، قمنــا اليوم 
بتوفيــر كفالــة لعــدد 15 طالبــًا 
جديدًا من أشد األسر فقرًا وحاجة 
من المتفوقين والمتعففين الذين 
ال يسألون الناس إلحافًا يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف، وذلك 
من قبــل فاعلين خير من الكويت 
والســويد  وأمريــكا  والســعودية 
واألردن وقطر وعمان وفلسطين، 
وقمنا بربط الطالب بهم مباشرة 
ليصبــح مجمــوع  واســطة،  دون 
الطالب الذين تمــت كفالتهم 65 

طالبًا وطالبة".
ووصف "أبو عمــر" لـ"الرأي" دائرة 
العمل الخيري وقت إعالن النتائج 
بـ"غرفــة عمليــات متكاملة"، في 
مشهد راصد للمتفوقين وأسرهم 
ابتســامة  لرســم  وأوضاعهــم، 
صادقــة علــى وجــوه المتفوقين 
المثابريــن على مــدار عام كامل 
مــن الدراســة، مشــيرًا أن عــدد 
الحــاالت األكبــر ممن تــم دعهم 

كانوا بعيدًا عن أعين الكاميرات.

بالشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني

مبادرات الخير تحمل خريجي الثانوية إلى سفن المستقبل
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الصحة: 44 شهيدًا 
و360 إصابة منذ 

بداية العدوان
غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية في 
قطــاع غزة، عن تحديث إلجمالي عدد 
الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان 
“االســرائيلي” على قطاع غزة، عصر 

الجمعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الشــهداء 
 11 منهــم  شــهيدًا   44 إلــى  وصــل 
اطفال و4 سيدات و360 إصابة بجراح 

مختلفة.
وقــال الناطــق باســم الوزارة أشــرف 
القدرة إن عدد الشهداء مرشح للزيادة 
بسبب استهداف قوات االحتالل منازل 
المواطنيــن بشــكل مباشــر، مؤكــدًا 
ان الــوزارة وضعــت كافــة طواقمهــا 
بحالة اســتنفار رغم الضائقة والوضع 

الصعب الذي تمر به.

غزة- الرأي
أدان المكتب اإلعالمي الحكومي 
مواصلــة  غــزة،  قطــاع  فــي 
اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات 
ومســتوطنيه في منــع وعرقلة 
الطواقــم الصحافيــة ووســائل 
اإلعــالم مــن تغطيــة األحداث 
المندلعة في المســجد األقصى، 
بهــدف منعهــم مــن التغطيــة 
المستوطنين  القتحام  المباشرة 
األقصــى  المســجد  لباحــات 
المقدســيين  علــى  واالعتــداء 
بالتزامــن مع مواصلــة العدوان 
اإلســرائيلي لليــوم الثالث على 

التوالي لقطاع غزة.
ورصدت وحــدة الرصد المتابعة 
فــي المكتب اإلعــالم الحكومي 
، منــع قــوات االحتــالل للعديد 
من وســائل اإلعــالم من دخول 
المسجد األقصى وشوارع وأزقة 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة 
الصحافيــة  الطواقــم  ومنعــت 
من دخول المدينــة، كما حاولت 
منــع طاقــم قنــاة الميادين من 
العمل باالعتداء عليهم بالضرب 

والشتم والسب.
وذكــر المكتب في بيــان له، أن 

قوات االحتالل اعتقلت الصحفي 
أحمــد الغرابلي مصــور الوكالة 
الفرنســية "أ.ف.ب " مــن داخل 
اعتقلت  المســجد األقصى، كما 
المصــور الصحفي محمد عشــو 
مصــور قناة المياديــن عند باب 
السلســلة أثناء تغطيته القتحام 
المســجد األقصى، بعد االعتداء 

عليه.
اإلعالمــي  المكتــب  وأدان 
الحكومي قرار "إســرائيل" بمنع 
دخول وســائل اإلعالم األجنبية 
غــزة،  قطــاع  إلــى  والعربيــة 
لتغطيــة الجرائم التــي ترتكبها 
قــوات االحتالل نتيجــة عدوانها 
المســتمر على قطــاع غزة منذ 

أكثر من ثالثة أيام.
وبين أن أكثر من 10 مؤسســات 
صحافية تضررت بشكل جزئي، 
نتيجــة قصــف بــرج فلســطين 
الــذي يضم عددًا مــن المكاتب 
اإلعالمية، وتوقف البث اإلذاعي 

لعدد )1( إذاعة محلية.
وعــدّ المكتــب اإلعالمــي، في 
البيــان، أن ذلــك يعــد انتهــاكّا 
واعتداًء صارخــًا للقانون الدولي 
اإلنساني، الفتًا إلى أن االحتالل 

ارتكب أكثر من590 حالة انتهاك 
بحــق الحريــات الصحافيــة منذ 
بدايــة العام الحالــي من بينهم 
شــهيدتين، واعتقــال وتجديــد 
اعتقــال أكثر مــن 100 صحفي 
عدا عن تســجيل أكثر من 140 
لمنعهــم  واســتهداف  إصابــة 
مــن تغطيــة جرائــم االحتــالل 
الفلسطيني  الشــعب  أبناء  بحق 

وأراضه ومقدساته،
فــي  اإلعالمييــن  كافــة  ودعــا 
الفلســطينية،  األراضــي 
فــي  جهودهــم  تكثيــف  إلــى 
فضــح جرائــم قــوات االحتالل 

اإلسرائيلي.
كمــا طالــب جمــوع الصحفيين 
مواجــه  علــى  الجــاد  بالعمــل 
فــي  اإلســرائيلي  العــدوان 
الفلســطينية كافــة،  األراضــي 
ومحاولــة الحد مــن آثارها على 
أبنــاء شــعبنا. وشــدد المكتــب 
اإلعالمي، على ضرورة مواصلة 
الصحفييــن الســير فــي دربهم 
المشرف الساعي لخدمة القضية 
الوطنية لشــعبنا، عبــر محاولة 
التصدي بكافة الوسائل المتاحة 
بين أيديهم لهذا العدوان اآلثم، 
عن طريــق كشــفها، وتعريتها، 

وفضحهــا، وبــث روح الحماســة 
والتماسك والحرص على تعزيز 
قيم الوحــدة في هــذه األوقات 
الحساسة، التي تمر بها قضيتنا 
الوطنية، آخذين في ذات الوقت 
أقصى درجــات الحيطة والحذر، 

وأسباب السالمة.
ودعا البيــان المنظماتِ الدولية 
المعنيــة بحرية الــرأي والتعبير 
إلى الضغط على االحتالل لوقف 
الصحفييــن  ضــد  االعتــداءات 
باألراضــي  اإلعــالم  ووســائل 
الفلســطينية، وتوفيــر الحماية 
لهم ومقراتهم، واالفراج العاجل 
عن الصحفيين المعتقلين والذي 
ارتفع عددهم الــى 22 صحافيًا 
بعــد اعتقــال صحفييــن اثنين 

بالقدس المحتلة صباح اليوم.
اإلعالمــي  المكتــب  وعبــر   
واعتزازه  فخــره  عــن  الحكومي 
واإلعالمييــن  بالصحفييــن 
الفلســطينيين، الذيــن ضربــوا 
أعظــم  وســجلوا  األمثلــة  أروع 
لالحتــالل  التحــدي  مالحــم 
اإلســرائيلي البغيــض، وفرضوا 
ذاتهــم واحترامهم علــى العالم 

أجمع.

"اإلعالمي الحكومي": ندين انتهاكات االحتالل بحق الطواقم الصحفية


