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قطع��ان  الإط��اق  املغارب��ة  ب��اب  االحت��ال  يخ�ص���ص 
امل�ص��توطنني نح��و باح��ات امل�ص��جد االأق�ص��ى �ص��بيحة كل 
ي��وم، وتتكاثف جموع امل�ص��توطنني املقتحمني يف اأيام �ص��هر 
رم�صان املبارك على وجه اخل�صو�ص، كونه قبلة ال�صائمني 
واإبقائ��ه  اأركان��ه  الإحي��اء  االأن�صط��ة  بداخل��ه  وتتعاظ��م 
االأي��ام  يف  اإلي��ه  املحت�صدي��ن  امل�صلم��ني  بجم��وع  م�صتاأن�ص��ًا 

املباركة.
وي�صت��د حج��م اال�صتف��زاز ال��ذي يدف��ع امل�صتوطن��ني نحو 
افتعال االقتحامات اليومية وتدني�ص الباحات، يف طريقة 
لتنفري امل�صلمني وتخويفهم واإبعادهم عن امل�صجد االأق�صى، 

اإال اأن التدافع نحو يزداد يوما بعد يوم.
"ال��راأي" خ�ص�ص��ت لها اأعني يف باح��ات امل�صجد االأق�صى، 
لتبق��ى قريب��ة مم��ا يحدثه االحت��ال هن��اك، وتر�صد ما 

يقوم به من جتاوزات مفتعله ال�صتفزاز امل�صلني وال�صائمني 
املتوافدي��ن هناك. اأحد حرا�ص امل�صجد االأق�صى واالإداري 
املبا�ص��ر للج��ان الفاعلة داخ��ل االأق�صى "ر�ص��وان عمرو"، 
قال ب��اأن االحتال اليوم االأحد اأحدث توترًا وا�صعا اأربك 

في��ه امل�صجد االأق�صى، بزعم اأن امل�صلني 
باحلج��ارة.  امل�صتوطن��ني  جن��ود  رم��وا 
07واأدىل عم��رو ببع���ص التفا�صي��ل الت��ي 



www. a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e rA l r a y  N e w s p a p e rwww. a l r a y . p s

 االثنين  16 رمضان  1438هــ  /12 يونيو - حزيران  2017م
Monday - 12 June 2017

 االثنين  16 رمضان  1438هــ  /12 يونيو - حزيران  2017م
Monday - 12 June 2017

تقرير تقرير

0203

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- الراأي
ب��وزارة  البحري��ة  ال�صرط��ة  �صرع��ت 
الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي يف تنفيذ 
خط��ة ال�صي��ف له��ذا العام، م��ن خال 
�صبط اأم��ن وحماية �صاحل قطاع غزة 
للم�صطاف��ني  هادئ��ة  اأج��واء  وتوف��ري 
خ��ال ف�ص��ل ال�صي��ف و�صه��ر رم�ص��ان 

املبارك.
ويق��ع عل��ى عات��ق ال�صرط��ة البحرية 
�صب��ط االأم��ن على �صاحل قط��اع غزة، 
ومتابع��ة عم��ل ال�صيادي��ن واالإ�صراف 
الت��ام على املين��اء ومراف��ئ ال�صيادين 
يف القط��اع، كم��ا ُتنفذ لوائ��ح وقوانني 
الزراع��ة  ووزارة  الداخلي��ة  وزارة 

ووزارة النقل واملوا�صات.

حماية الممتلكات
البحري��ة  �صرط��ة  خط��ة  وته��دف 
ال�صاحل��ي  ال�صري��ط  عل��ى  احلف��اظ 
البح��ري لقط��اع غ��زة م��ن املخالف��ات  
وفر���ص االأمن العام وحماي��ة االأرواح 
ممتل��كات  وحماي��ة  واملمتل��كات 
ال�صيادي��ن واأمنه��م عل��ى ط��ول �صاحل 

القطاع.
ويف ه��ذا ال�ص��دد، اأو�ص��ح مدي��ر ع��ام 

العمي��د  البحري��ة  ال�صرط��ة  جه��از 
حمم��د خلف اأن املهام والعبء امليداين 
على عاتق ال�صرطة البحرية يف ف�صل 
ال�صي��ف ي��زداد عل��ى ط��ول ال�صري��ط 
ال�صاحل��ي لبل��وغ االقب��ال علي��ه ف�صل 

ال�صيف.
ل�"موق��ع  حدي��ث  يف  خل��ف  وق��ال 
املتنف���ص  "ال�صاح��ل  اإن  الداخلي��ة" 
ظ��ل  يف  القط��اع  ل�ص��كان  الوحي��د 
املعي�صي��ة  واالأح��وال  االإغاق��ات 
وامله��ام  الع��بء  يزي��د  ال�صعب��ة، مم��ا 
امليداني��ة عل��ى عات��ق جه��از ال�صرطة 
اقب��ال  زي��ادة  نتيج��ة  البحري��ة 

املواطنني وامل�صطافني على ال�صاطئ.
واأ�ص��ار اإىل اأن املخالف��ات تتع��دد مم��ا 
لعنا�ص��ر  مي��داين  تواج��د  ي�صتوج��ب 
ال�صرط��ة البحرية لتوف��ري بيئة اآمنة 
مبنطق��ة  الكامل��ة  ال�صيط��رة  لب�ص��ط 

االخت�صا�ص.
ون��وه اإىل اأن م��ن مهام جه��از ال�صرطة 
وترتي��ب  مراقب��ة  البحري��ة 
اال�صرتاح��ات، ومن��ع التعدي��ات عل��ى 
ال�صواطئ ، ومتابعة القوارب ال�صياحة 

لتوفري ال�صامة التامة للمواطنني.
الت��زام  �ص��رورة  عل��ى  خل��ف  و�ص��دد 

الق��وارب ال�صياحي��ة ب�ص��روط االأم��ن 
وال�صام��ة، وحتديد ع��دد الركاب، مع 
�صرورة توفر و�صائل االإنقاذ املختلفة، 
وتخ�صي���ص اأماك��ن حم��ددة مل�صاراتها 

بعيدًا عن اأماكن ا�صطياف املواطنني.
وتاب��ع :" هن��اك توا�ص��ل م�صتم��ر م��ع 
واملحافظ��ات  املركزي��ة   االإدارات 
لزي��ادة الدوري��ات التفقدية الراجلة 
لتق��دمي  وذل��ك  والعائم��ة  والراكب��ة 
اأف�ص��ل خدم��ة للمواطن��ني وللحف��اظ 
عل��ى احلالة االأمنية على طول �صاحل 

قطاع غزة.

شهر رمضان
وفيما يتعلق بجهاز ال�صرطة البحرية 
خ��ال �صه��ر رم�ص��ان املب��ارك، اأو�ص��ح 
عات��ق  عل��ى  "ُيلق��ى  خل��ف  العمي��د 
احلال��ة  �صب��ط  البحري��ة  ال�صرط��ة 
اجلمه��ور  حرك��ة  وت�صهي��ل  االأمني��ة 
وتاأم��ني املداخل مبنطق��ة اخت�صا�صنا 
وه��ي عل��ى طول �ص��ارع الر�صي��د خال 

الفرتة امل�صائية".
واأ�صار اإىل اأن ال�صرطة البحرية تقوم 
على تفعيل احلواجز الثابتة والطيارة 
والراجل��ة  الراكب��ة  والدوري��ات 

االخت�صا���ص  مبناط��ق  والعائم��ة 
كاملين��اء والكورني�ص واأماكن االزدحام 

خال الفرتة امل�صائية.
وق��ال اإن دوري��ات ال�صرط��ة البحرية 
اال�صتغاث��ة  طلب��ات  بتلبي��ة  تق��وب 
وامل�صاع��دة واالإنق��اذ الأرواح املواطنني 
وغ��ري  الر�صمي��ة  الفعالي��ات  وتاأم��ني 

الر�صمية على طول ال�صاحل.

مراصد جديدة
ولفت خل��ف اإىل التعاون امل�صرتك بني 
البحري��ة واالإدارات  ال�صرط��ة  جه��از 
االأخرى كالعملي��ات املركزية و�صرطة 
البلدي��ات واملباحث العام��ة ومكافحة 
االأم��ن  �صب��ط  اأج��ل  م��ن  املخ��درات؛ 
عل��ى ال�صاحل وتوفري اأج��واء منا�صبة 
بعيدًا عن الفو�صى على طول ال�صريط 
ال�صاحل��ي واحل��دود الغربي��ة للقطاع 

خال ف�صل ال�صيف.
مر�ص��ًدا   12 بن��اء  �صيت��م  اأن��ه  وب��نينّ 
القري��ب  يف  ال�صاح��ل  ط��ول  عل��ى 
العاج��ل، لنتمك��ن م��ن روؤي��ة قوية من 
خ��ال كام��ريات مراقب��ة وتزويده��ا 
مبك��رات �صوت لفر�ص االأمن وحماية 

امل�صطاف��ني يف البحر، الفتًا اإىل العمل 
على توفري �صي��ارة اإ�صعاف ب�صكل يومي 
بع��د ال�صاع��ة الثاني��ة ظه��ًرا وتك��ون 
ثابتة يف كل حمافظة مع توفري معدات 
لعملي��ات  املحافظ��ات،  جلمي��ع  اإنق��اذ 

االإنقاذ ال�صريع لكل حمافظة.
وحول عمل ال�صرطة احلرية يف ميناء 
غزة، بنَينّ العمي��د خلف اأن ميناء غزة 
ي��رتدد عليه يوميا مئات من املواطنني، 
مما يحت��م تواجد ال�صرط��ة البحرية 
لتوفري حرك��ة اآمنة لهم داخل امليناء، 
الناري��ة  الدراج��ات  حرك��ة  و�صب��ط 
واملركب��ات داخ��ل امليناء خ��ال ف�صل 

ال�صيف.
ب�ص��رورة  املواطن��ني  خل��ف  واأو�ص��ى 
االنتباه واال�صتماع لن�صائح واإر�صادات 
عل��ى  واأخذه��ا  البحري��ة  ال�صرط��ة 
حممل اجلد، وذل��ك لتجنب الوقوع يف 

اإ�صكاليات اأو اأ�صرار.
العمي��د  متن��ى  حديث��ه،  خت��ام  ويف 
خل��ف �صيًف��ا اآمًن��ا جلمي��ع املواطن��ني 
امل�صطافني على �صاط��ئ البحر، موؤكًدا 
على ا�صتع��داد البحرية لتقدمي كل ما 
با�صتطاعتها خلدمة اأبناء �صعبنا رغم 

نق�ص االإمكانيات.

من خالل الحفاظ على الشريط الساحلي

الشرطة البحرية: أجواء آمنة للمواطنين في الصيف ورمضان

 عاي�ص��ت اأي��ام  النكب��ة الفل�صطيني��ة والهج��رة م��ن 
الق��رى الفل�صطيني��ة اىل غ��زة ع��ام 1984 والت��ي 
قادته��ا الع�صاب��ات ال�صهيوني��ة اآن��ذاك، وت��روي لك 
الق�ص���ص والبطوالت للعدي��د من ال�صب��اب املنا�صلني 
اأي��ام النكبة، تتذكر كثريا االأيام املا�صية وما حملته 
من اأفراح واأحزان، وت�صرد الأبنائها واأحفادها الكثري 
من الق�ص�ص واحلكايا والوقائع التي ما زالت را�صخة 

يف ذاكرتها.
كان للحاج��ة اأم عب��د اهلل بيت جمي��ل يف قرية يبنا 
مك��ون م��ن طابق��ني، وكان البي��ت مقام عل��ى م�صاحة 
وا�صع��ة من الباطون وكان بالن�صبة لها اأ�صبه بالق�صر 
يف ذلك الوقت، يف حني كان زوجها عبد احلميد يعمل 

يف زراعة الرتقال �صيفا .

إمرأة محافظة
حافظ��ت عل��ى عادته��ا يف الطع��ام منذ �صغره��ا اإىل 
الي��وم، وتف�ص��ل اأكل احلم��ام والبندورة ب��دون طبخ 
وتناول الدقة والزعرت م��ع زيت زيتون وورق الفجل 
واخلبي��زة واخل�صار اأيا كانت، كما حتب اأكل الفواكه 
بجميع اأنواعها وال تكاد تنقطع عنها بتاتا ويف داخل 

املنزل.
يق��ول ابنه��ا "اأحم��د":" اإن اأكرث �ص��يء حمتفظة به 
والدت��ه حتى االآن ه��و "ال�صكة الذه��ب" وهو غطاء 
للراأ���ص علي��ه بع���ص الدوائ��ر احلديدي��ة الذهبية، 

بحيث ال تفارقها اأبدا حتى اأثناء النوم".
قلي��ا  بذاكرت��ه  ال�صتين��ي  الرج��ل  اأحم��د  ويع��ود 
فيتذكر خبز الطابون ويتذكر ماحتدثت به والدته 
اأم عب��د اهلل عن اأر�صها واأر���ص والدها وكروم العنب 
التي كانت بها، ومو�صم احل�صيدة وكيف كانت اأكيا�ص 
القم��ح وال�صع��ري متاأ اأرج��اء البيت لديه��ا، واأن اأكرث 
�صيء تذك��ره والدته هو ذلك البي��ت الذي خ�صرته، 
وحت��دث اأبنائه��ا دائم��ا بالق��ول:" مي��ا م��ا فرح��ت 
علي��ه بنيت��ه عالثاين كان زي اللعب��ة ومن ثم جتل�ص 
تتح�ص��ن على اليهود واالجنليز الذين كانوا �صببا يف 

معاناتها وهجرتها ".
وعا�صرت احلاجة �صفاء اأم عبد اهلل، فرتة االنتداب 
ع�صري��ن  اأي  االإ�صرائيل��ي،  واالحت��ال  الريط��اين 
ع�صيب��ني عل��ى الق�صي��ة الفل�صطينية وتتمت��ع بقوة 
فريدة دون م�صاعدة من اأبناءها اإال يف حاالت قليلة، 

وتواظب على اأداء ال�صلوات كلها ويف اأوقاتها متاما.

ت��ويف زوجه��ا عب��د احلمي��د قب��ل 27 عام��ا اأي ع��ام 
1990، وبقيت يف رعاية وكنف ابنها اأحمد والذي 
اأكم��ل  عل��ى  وتغ�صيله��ا وتنظيفه��ا  يق��وم برعايته��ا 
وج��ه، ويحبها كث��ريا فهي بالن�صبة ل��ه االأم احلنونة 
الت��ي يج��د بالقرب منها كل احل��ب والدفء واحلنان 
والعط��ف، وتكاد ال ترتك يده��ا املتعلقة بيده ب�صكل 

دائم اإال يف �صاعات النوم.
وتتمت��ع احلاجة اأم عب��د اهلل الدكر ب�صحة وعافية 
كبريتني واأف�صل من غريها من امل�صنني، وت�صحو يوميا 
من نومه��ا وتقوم ب�صرب زيت الزيت��ون وبعدها تعمل 
على قلي بع���ص البي�ص على زيت الزيتون وتتناولهم 

.

ذكريات جميلة ومؤلمة
وكث��ريا ما تعود احلاجة �صفاء اأم عبد اهلل مبخيلتها 
اإىل اأجم��ل االأي��ام الت��ي ق�صته��ا، والت��ي تتمث��ل يف 
�صرائه��ا 3 دومن��ات وقامت بزراعته��ا اأ�صجار برتقال 
ومن ثم قامت ببناء بيتها املكون من طابقني، وبعدها 

ا�صرتت بيارة ثانية ب� 60 لرية وزرعتها زيتون.
ويك�ص��ف اأحم��د جن��ل احلاج��ة �صف��اء اأن والدت��ه 

ترف���ص يف الكثري من االأحيان مغ��ادرة املنزل لزيارة 
اأوالده��ا اأو بناته��ا املتزوج��ات، وتطالب��ه باإباغهن 
ب�ص��رورة املج��يء اإليه��ا، الأنه��ا متعلق��ة به��ذا املنزل 

وباأهله على الرغم من توا�صعه.
ويتحدث ع��ن �صحة والدته الت��ي تخطت املئة عام، 
حيث يق��ول:" والدت��ي احلاجة �صف��اء مبائة رجل، 
فه��ي وقف��ت يف وج��ه ري��ا و�صكين��ة ومل ي�صتطيع��وا 
اأخ��ذ �صيء منها حل��ني و�صويل للمن��زل، فقد اأقدمت 
اإمراأت��ان اإحداهم��ا م��ن مدين��ة رف��ح واالأخ��رى م��ن 
مدين��ة دي��ر البل��ح، وحاولت��ا �صرقة امل�ص��اغ الذهبي 
اخلا���ص باحلاج��ة لك��ن قوته��ا كان��ت اأك��ر منهم��ا، 

ومتكنت من اإف�صال حماولتهما".
وكان��ت احلاج��ة �صف��اء الدك��ر تعي���ص لوحده��ا يف 
منزله��ا، اإال اأن العناية االلهية �ص��اءت اأن تدافع عن 
نف�صه��ا حلني و�صول ابنها لها والقب�ص على ال�صيدتني 
قب��ل حماولته��م قتلها ومن ث��م �صرقة م��ا متتلكه من 

ذهب وم�صاغ.
االأم��ن  يح��ل  اأن  اهلل  عب��د  اأم  احلاج��ة  وتتمن��ى 
واال�صتق��رار على هذا الوط��ن واأهله، كم��ا تتمنى اأن 

تغادر هذه الدنيا وربها را�ص عنها متاما.

عمرها يفوق المائة عام

معمرة من غزة..عايشت النكبة وتفوقت على ريا وسكينة
غزة-فل�صطني عبد الكرمي

جت��اوزت  كونه��ا  م��ن  بالرغ��م 
ال  اأنه��ا  اإال  الزم��ن  م��ن  قرن��ا 
ت�صك��و م��ن اأي مر���ص اأو عاه��ة 
ومت�ص��ي وه��ي تتك��ئ عل��ى ع�صا 
خ�صبية اأو ت�صتند على يد ابنها 

اأحفاده��ا  ب��ني  اأحمد..جتل���ص 
واأحف��اد اأبنائها الذين جتاوزوا 
ميل��وؤه  ج��و  يف  حفي��د  ال���600 
احل��ب وال�صرور والر�ص��ى.  اإنها 
احلاج��ة �صف��اء الدك��ر اأم عبد 
لديه��ا  غ��زة،  قط��اع  م��ن  اهلل 

اأربع��ة اأوالد وثاث بنات وكلهم 
متزوج��ون، تزوجت احلاجة يف 
�صن مبك��رة وكان عمرها حينها 
13 عاما ومكثت يف بيت زوجها 
عبد احلمي��د العكر �صت��ة �صهور 

حتى و�صلت �صن البلوغ.
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واأ�ص��اد اأب��و ع��ون بامل�صحح��ني والعاملني 
يف مراك��ز الت�صحيح، داعي��ًا اإىل الرتكيز 
العم��ل يف  اإن  االأمان��ة حي��ث  وا�صت�صع��ار 
الت�صحيح م�صوؤولية واأمانه كبرية، موؤكدًا 
اأن ال��وزارة تعمل على تلبي��ة احتياجات 
امل�صححني والعامل��ني يف الثانوية العامة 
الذي��ن يبذل��ون كل اجلهود الإجن��اح هذا 

العمل الوطني املهم.
املجل���ص  اأن  د.اجلم��ل  اأك��د  ب��دوره، 
الت�صريع��ي ُيتاب��ع م��ع ال��وزارة امتحانات 
الت�صحي��ح  وعملي��ات  العام��ة  الثانوي��ة 
و�ص��واًل للنتائ��ج، م�صي��دًا بجه��ود جمي��ع 
العامل��ني به��ذا ال�ص��اأن، ومتمني��ًا التوفيق 

والنجاح والتميز للطلبة.

م��ن جهت��ه، اأو�ص��ح د.ثاب��ت اأن ت�صحي��ح 
االمتحان��ات يتم من خ��ال طواقم فنية 
متخ�ص�ص��ة ممن ه��م على متا���ص باملنهاج 
الدرا�ص��ي والتدري���ص ولديه��م خ��رة يف 
جم��ال الثانوية العامة، موؤك��دًا اأن ن�صبة 

اخلطاأ يف الت�صحيح ت�صاوي �صفر.
وا�صتم��ع الوف��د ل�ص��رح مف�ص��ل ع��ن اآلية 
الت�صحي��ح يف مرك��ز خانيون�ص وهو مركز 
خم�ص�ص لت�صحيح امتحانات حمافظات: 
الو�صط��ى وخانيون�ص ورف��ح، حيث التقى 
الوف��د برئا�ص��ة املرك��ز وجمي��ع العاملني 

والعامات.
ويف �صياق مت�صل، تفق��د وفد الوزارة �صري 
بح�ص��ور  رف��ح  مديري��ة  يف  االمتحان��ات 

رئي���ص جلن��ة املتابعة الوزاري��ة اأ. اأحمد 
زعرب ، ومدي��ر التعليم اأ.اأ�صرف عابدين 
اأ.اإ�صماعي��ل  والنائب��ني الفن��ي واالإداري 
ح��رب، واأ.�صم��ري احل��وراين،  حي��ث متت 
زي��ارة جلن��ة مدر�ص��ة الدوح��ة الثانوية 
عم��رو  �صف��ا  مدر�ص��ة  وجلن��ة  للبن��ني 

الثانوية للبنات.
وخ��ال زيارت��ه ملدر�صة الدوح��ة، اأعرب 
الزي��ارة  به��ذه  �صعادت��ه  ع��ن  ع��ون  اأب��و 
ُبني��ت  مدر�ص��ة  وه��ي  الدوح��ة  ملدر�ص��ة 
بدع��م م��ن دولة قط��ر ال�صقيق��ة، موؤكدًا 
اأن ال�صعب الفل�صطيني ي�صيد بدولة قطر 
اأم��ريًا وحكوم��ة و�صعبًا على م��ا يقدمونه 
م��ن دعم الأهلن��ا يف فل�صط��ني وقطاع غزة 

يف جمي��ع املج��االت وخا�ص��ة يف املج��ال 
التعليمي.

الآراء  الوف��د  ا�صتم��ع  الزي��ارة  وخ��ال 
الطاب والطالبات حول االمتحانات كما 
مت زي��ارة جلن��ة خا�صة لطالب��ة كفيفة، 
ال�صحي��ة  النق��اط  اأف��راد  م��ع  واللق��اء 
وال�صرطية الذي��ن يعملون يف نطاق جلان 

امتحانات الثانوية العامة.
به��ذه  �صعادت��ه  ع��ن  عابدي��ن  واأع��رب 
ت�ص��ري  االمتحان��ات  اأن  موؤك��دًا  الزي��ارة، 
يف  لدين��ا  يوج��د  حي��ث  ممي��ز  ب�ص��كل 
3609 طال��ب وطالب��ة  حمافظ��ة رف��ح  
يتقدم��ون المتحان��ات الثانوي��ة العام��ة  

موزعني على 19 جلنة.

التعليم: تصحيح امتحانات "التوجيهي" يتم بمنهجية ودقة عالية

غزة- الراأي
اأك��د رئي�ص قط��اع التعلي��م والثقافة 
يف اللجنة االإداري��ة احلكومية بغزة 
اأ.كمال اأبو ع��ون اأن عمليات ت�صحيح 
امتحانات "التوجيهي" تتم مبنهجية 
ودقة عالية، واأن وزارة التعليم تويل 

اأهمي��ة خا�ص��ة للت�صحي��ح م��ن حيث 
مراك��ز  وجتهي��ز  امل�صتم��رة  املتابع��ة 
الت�صحي��ح وتوف��ري الطواق��م الفنية 
ج��اء  ال�ص��اأن.  ه��ذا  يف  املتخ�ص�ص��ة 
ذل��ك خ��ال زيارت��ه ملرك��ز ت�صحي��ح 
جن��وب  خانيون���ص  يف  االمتحان��ات 

قطاع غزة بح�صور النائب يف املجل�ص 
الرتبي��ة  الت�صريع��ي ورئي���ص جلن��ة 
د. عب��د الرحم��ن اجلم��ل، ود. زي��اد 
ثاب��ت وكيل وزارة التعلي��م، ود. اأمين 
اليازوري وكيل وزارة م�صاعد للتعليم 

العايل. غزة- الراأي- عبد اهلل كر�صوع
ويع��د  ف�صل ال�صيف م�صدر رزق للعديد من العائات 
الفل�صطينية، حيث تب��داأ تنت�صر ظاهرة بيع الذرة، 
والبطاطا احللوة، واملرطب��ات، واملثلجات، كالبوظة 
وال��راد، اإذ تعتم��د العائات حم��دودة الدخل على 
هذه املنتجات، كم�صدر رزق حتاول من خاله تدبري 
اأموره��ا اليومي��ة، يف �ص��وء االأو�ص��اع االقت�صادي��ة 

ال�صعبة، التي يعاين منها �صكان القطاع.
وم��ع كل مو�ص��م �صيف، ينطل��ق اآالف ال�صب��ان لك�صب 
البح��ر  �صاح��ل  املتنزه��ات وعل��ى  ق��وت يومه��م يف 

واالأماكن الرتفيهية.
وتع��دنّ ال��ذرة امل�صوي��ة وامل�صلوق��ة، من ب��ني االأكات 
الت��ي ي�صتهيها املواطن��ون، وجتد اإقب��اال وا�صعا، مما 
دفع الكثريين لك�صب قوت يومهم باإعدادها وبيعها.

انتشار البطالة
املواط��ن ر�ص��دي حبي��ب قال:"الو�ص��ع االقت�صادي 
ال�صع��ب، وانت�صار البطال��ة يف القط��اع، دفعني لبيع 

الذرة امل�صلوقة عل��ى كورني�ص البحر، للح�صول على 
القليل من املال اأعيل به اأ�صرتي".

وتاب��ع:" مل يع��د هن��اك ملج��اأ �ص��وى ه��ذا امل��كان، 
ال��ذي بالكاد يوف��ر امل�صروف اليوم��ي الأ�صرتي ، واأنا 
اأجن��ي اأجني من بيع ال��ذرة امل�صلوقة نحو 25 �صيقل 
اإ�صرائيل��ي يوميا، وهذا ال يكف��ي اإال ل�صد جزء قليل 

من احتياجات اأ�صرتي".
اأما البائ��ع معتز �صحادة فق��ال:" االأو�صاع املعي�صية 
ال�صعب��ة هي التي دفعت ب��ه لهذه املهنة، وبيع الذرة 
ه��و احلل االأمثل اأمامي يف االأو�صاع الراهنة ال �صيما 
واأين غ��ري ق��ادر على اإيج��اد عمل كام��ل ميكنني من 

العي�ص بكرامة و�صعادة ".
ومت��م بالق��ول:" اأحر���ص عل��ى ب��دء العم��ل يف بيع 
ال��ذرة مطل��ع �صه��ر مار���ص، حي��ث يك��ون الزبائن يف 
ت�ص��وق لت��ذوق ال��ذرة ، فاأبي��ع " الك��وز" الواح��د يف 
بداي��ة املو�ص��م بثاث��ة �صواكل ، ث��م اأيبيعه��ا نهاية 

العام  ب�صيكل واحد ".
ومي�صي يق��ول: اأجلب مع��ي الكرا�ص��ي البا�صتيكية 
ليجل�ص عليها الزبائن لي�صتمعوا باأكل الذرة ومنظر 

البح��ر، مم��ا يدف��ع بالعدي��د م��ن الزبائ��ن لل�ص��راء 
مني".

اأحم��د اأب��و عا�ص��ى م��ن �ص��كان مدين��ة غ��زة يبي��ع 
ال��ذرة على ر�صيف البح��ر" الكورني���ص" حتدث عن 
مهنت��ه، قائ��ا: "بيع ال��ذرة يعتر م�صروع��ا �صغريا 
م��ن امل�صاريع ال�صيفية املو�صمي��ة، وراأ�ص ماله ب�صيط 

ولكن، ميكنه اأن يوفر احتياجات االأ�صرة".
واأ�ص��ار  اإىل اأن��ه وبع��د ق��راره ببي��ع ال��ذرة، ا�صرتى 
مكان��ا  اخت��ار  ث��م  وم��ن  للعم��ل،  الازم��ة  االأدوات 

منا�صبا، على �صاطئ البحر.
ولف��ت يف حديث ل�"الراأي"، اإىل اأن اأيام البيع خال 
املو�ص��م تختلف عن بع�صه��ا البع�ص، فهناك اأيام يتم 
بي��ع كل الكمية "م�صوية وم�صلوقة"، واأحيانًا ال يتم 
بي��ع ن�صفه��ا ويت��م توزيعها عل��ى االأطف��ال يف نهاية 

اليوم حتى ال ترتك لليوم التايل فتف�صد".
ومتثل الذرة اأكلة مو�صمية للمواطنني، حيث تنت�صر 
كالن��ار يف اله�صي��م يف ف�صل ال�صيف، ف��ا يكاد يخلو 

�صارع من بائع للذرة.
وعل��ى موقد ن��ار اأ�صعل��ه، ي�ص��ري حممد دغم���ص اإىل 

اأن قل��ة فر���ص العم��ل يف قط��اع غزة، دفعت��ه للعمل 
عل��ى مواقد ال��ذرة، الفت��ا اإىل اأن البطال��ة اأجرت 

الكثريين على تغيري مهنتهم االأ�صلية.
:عمل��ي  ل�"ال��راأي"  حديث��ه  يف  دغم���ص  واأ�ص��اف   
مو�صم��ي، ميتد م��ن �صهر اإبريل حت��ى دي�صمر اأي مع 
بداي��ة مو�ص��م ال��ذرة "، م�ص��ريًا اإىل اأن م��ا ي�صجع��ه 
عل��ى هذه املهنة موا�صلة الك�صب على مدار االأ�صبوع، 

ليتمكن من تاأمني قوته وقوت اأوالده.
ويعد ي��وم اخلمي�ص واجلمعة، من اأك��رث االأيام التي 
يبي��ع فيه��ا حمم��د، لك��رثة امل�صطاف��ني عل��ى �صاطئ 

البحر.
ويتف��اوت طل��ب املواطنني لل��ذرة، فمنهم م��ن يحبها 
م�صلوق��ة ومنهم م��ن يريده��ا م�صوية، ويحب��ذ معها 

املواطنون امللح.
واأك��د البائع��ون اأن البلدي��ة ع��اودت ال�صم��اح له��م 
بالبي��ع، عل��ى املفرتق��ات واالأماك��ن العام��ة، بعد اأن 

كانت تخالفهم.
وتبق��ى االأعم��ال املو�صمي��ة فر�ص��ة لك�ص��ب ال��رزق، 

بعيدا عن اال�صطفاف على طابور البطالة.

كورنيش غزة... متنفس العاطلين عن العمل 
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القد�ص املحتلة- الراأي
اأكد ه�صام يعق��وب رئي�ص ق�صم االأبحاث 
واملعلوم��ات يف موؤ�ص�ص��ة القد�ص الدولية 
قط��ع  "االإ�صرائيل��ي"  االحت��ال  اأن 
�صوًط��ا كب��رًيا يف تهويد القد���ص وتغيري 
معامل املدين��ة وتهجري �صكانها وطردهم 
الدميغرافي��ة  الرتكيب��ة  لتغي��ري  منه��ا 

واجلغرافية يف القد�ص.
ودعا يعقوب يف مقابلة على قناة القد�ص 
اخلم�ص��ني  الذك��رى  ع�صي��ة  الف�صائي��ة 
تبن��ي  اإىل  القد���ص  كام��ل  الحت��ال 
ا�صرتاتيجي��ة �صعبية ته��دف اإىل متكني 
املقد�صي��ني م��ن ال�صم��ود واملواجهة اأمام 
م�صاري��ع االحت��ال التهويدية وتغطية 
الف��راغ الذي اأحدث��ه ان�صحاب وتراجع 
ع��ن  واالإ�صامي��ة  العربي��ة  احلكوم��ات 
م�صوؤولياتهم جتاه القد�ص واأهلها، موؤكًدا 
على �صرورة اال�صتفادة من طاقات اأمتنا 
الإط��اق  كاف��ة  واالإ�صامي��ة  العربي��ة 
والتنموية  اخلريية  املوؤ�ص�صات  "حتالف 
العامل��ة الأج��ل القد�ص" به��دف تدعيم 
ن�صاطها وجهودها خلدمة القد�ص واأهلها 
ومنع االحتال م��ن اال�صتفراد بالقد�ص 

واأهلها.
العربي��ة  اأمتن��ا  يعق��وب  وطال��ب 
هيئ��ات  ت�صكي��ل  اإىل  واالإ�صامي��ة 
تعم��ل  ون�صائي��ة  وطابي��ة  �صبابي��ة 

ل�صبك��ة  وتوؤ�ص���ص  القد���ص  انق��اذ  عل��ى 
حاجاته��م  توؤم��ن  للمقد�صي��ني  اأم��ان 
وعنا�ص��ر �صمودهم بعيدا عن االحتال 
وم�صاريع��ه التهويدي��ة الت��ي ت�صته��دف 
هوي��ة القد���ص وح�صارته��ا وتاريخه��ا، 
داعًي��ا االإعامي��ني اإىل ت�صكي��ل جبه��ة 
تعم��ل  للقد���ص  منا�ص��رة  اإعامي��ة 
عل��ى ك�ص��ف وف�ص��ح جرائ��م االحت��ال 

"االإ�صرائيلي".
"االإ�صرائيل��ي"  االحت��ال  اأن  واأك��د 
امل�صه��د  ح�صري��ة  ت�صوي��ه  اإىل  يه��دف 
العرب��ي واالإ�صام��ي يف مدين��ة القد���ص 
وحتويله��ا اإىل عا�صم��ة يهودية ال�صكان 
م��ن  املقد�صي��ني  ط��رد  ع��ر  واملع��امل 
مقاب��ل  يف  عدده��م  وتقلي��ل  مدينته��م 
املدين��ة  يف  امل�صتوطن��ني  ع��دد  زي��ادة 

وا�صته��داف هوي��ة القد���ص، معت��ًرا اأن 
كل خمططات االحت��ال "االإ�صرائيلي" 
ت�صطدم ب�صمود املجتمع املقد�صي الذي 
يعتره االحت��ال "االإ�صرائيلي" قنبلة 
موقوت��ة تق��ف عقب��ة اأم��ام م�صروع��ه 

اال�صرتاتيجي.
وبنينَّ يعقوب اأن االحتال "االإ�صرائيلي" 
كمرجعي��ة  نف�ص��ه  يفر���ص  اأن  يح��اول 

امل�صج��د  ب�ص��وؤون  متحكم��ة  وحي��دة 
االأق�ص��ى املب��ارك ال��ذي يع��دُّ الي��وم يف 
قلب اال�صتهداف "االإ�صرائيلي" مبا ميثل 
من رمزي��ة للحق العرب��ي واالإ�صامي يف 

مدينة القد�ص.
االإج��راءات  اأن  اإىل  يعق��وب  ولف��ت 
"االإ�صرائيلي��ة" ال�صارم��ة بحق امل�صجد 
االأق�صى و�صعي االحتال "االإ�صرائيلي" 
اإىل اإبع��اد كل العقب��ات الت��ي تعرت���ص 
طري��ق �صيطرت��ه الكاملة عل��ى امل�صجد 
م��ن تقيي��د ح�ص��ور امل�صل��ني واملرابطني 
وتقييد عمل دائرة االأوقاف االإ�صامية 
يف القد���ص وتكثي��ف احلفري��ات وبن��اء 
امل�صج��د  حمي��ط  يف  اليهودي��ة  املع��امل 
االأق�ص��ى، يهدف م��ن خاله��ا االحتال 
اجله��ة  اأن��ه  عل��ى  نف�ص��ه  تكري���ص  اإىل 
الوحي��دة املتحكمة ب�ص��وؤون امل�صجد من 

اأجل تغيري هوية املكان.
واعتر يعق��وب اأنه رغم ق�ص��اوة امل�صهد 
االحت��ال  اأن  اإال  القد���ص  مدين��ة  يف 
اقت��اع  يف  يفل��ح  مل  "االإ�صرائيل��ي" 
يف  يفل��ح  ومل  اأر�صه��م  م��ن  املقد�صي��ني 
بن��اء ما ي�صم��ى "املعب��د املزع��وم" مكان 
امل�صج��د االأق�صى، م��ا يعني اأن االحتال 
"االإ�صرائيل��ي" ف�ص��ل يف حتقي��ق احللم 
اليه��ودي ال��ذي مت عل��ى اأ�صا�ص��ه جل��ب 

اليهود من خمتلف بلدان العامل.

"القدس الدولية" تدعو إلى تبني استراتيجية شعبية لنصرة القدس

غزة- الراأي
واإع��ادة ت�صني��ع  " معاجل��ة  اأعل��ن ق�ص��م 
النفايات ال�صلبة " يف بلدية غزة اأن مكب 
النفايات الرئي�ص يف منطقة جحر الديك 
�صرق املدينة ا�صتقبل نحو )23( األف طٍن 
م��ن النفاي��ات خ��ال �صه��ر اإبريل/ني�صان 

املا�صي.
واأف��اد الق�صم يف تقريره ال�صهري اأن املكب 
ا�صتقب��ل )18( األ��ف واأربعمائ��ة ط��ٍن من 
اأالف  و)4(  غ��زة  بلدي��ة  م��ن  النفاي��ات 
وخم�صمائ��ة طٍن من وكال��ة غوث وت�صغيل 
الاجئ��ني " االأون��روا " و)114( طن��ا من 
123( طن��ا بلدي��ة  بلدي��ة املغراق��ة و) 
الزه��راء، و) 44( طن��ا م��ن بلدي��ة وادي 

غزة .
وب��ني اأن )8( بلديات ترحل نفاياتها اإىل 
املك��ب وهي: بلدي��ة غزة وبلدي��ات �صمال 
والزه��راء  املغراق��ة  وبلديت��ي  القط��اع 
وت�صغي��ل  غ��وث  وكال��ة  اإىل  باالإ�صاف��ة 
اأن  مو�صح��ًا  االأون��روا(،   ( الاجئ��ني 
متو�ص��ط كمي��ة النفاي��ات الت��ي ي�صتقبلها 

املك��ب م��ن البلدي��ات الثماني��ة باالإ�صافة 
وكال��ة )االأون��روا( يبل��غ نح��و )1000( 

طن يوميًا.

وجتم��ع البلدي��ة يومي��ًا من كاف��ة مناطق 
املدين��ة نح��و )700( ط��ن م��ن النفاي��ات 
ت��زداد الكمي��ة بن�صب��ة )%20( يف اأي��ام 

ويت��م ترحيله��ا  واالأعي��اد  رم�ص��ان  �صه��ر 
ع��ر)25( حمطة فرعي��ة يف املدينة ثم 
يت��م نقلها اإىل املكب الرئي�ص �صرق املدينة 

يف نف�ص اليوم.
اإىل �ص��رورة  املواطن��ني  البلدي��ة  ودع��ت 
اإتب��اع اإر�ص��ادات النظاف��ة املعلن��ة وو�ص��ع 
النفاي��ات يف اأكيا���ص با�صتيكي��ة حمكمة 
 7 ال�صاع��ة  قب��ل  واإخراجه��ا  االإغ��اق 
�صباًح��ا، وكذلك ع��دم و�ص��ع النفايات يف 
ج��زر ال�ص��وارع العام��ة، واملحافظ��ة عل��ى 
حاوي��ات النفاي��ات وع��دم اإحراقها حتى 
الت�صبب تلوثًا يف البيئة وتلفًا للحاويات.

وخ�ص�ص��ت البلدي��ة وردية ليلي��ة اإ�صافة 
وامل�صائي��ة  ال�صباحي��ة  الورديت��ني  اإىل 
للعم��ل خال �صهر رم�ص��ان جلمع النفايات 

املنزلية وخملفات االأ�صواق التجارية .
وحققت بلدية غزة املركز االأول يف جمال 
النظاف��ة عل��ى م�صت��وى بلدي��ات القط��اع 
يف م�صابق��ة التقيي��م التي اأعدته��ا �صلطة 
ج��ودة البيئ��ة خ��ال �صه��ر مار���ص / اآذار 

املا�صي .

تزداد الكمية في شهر رمضان بمقدار  20%

مكب نفايات بلدية غزة يستقبل 23 ألف طن الشهر الماضي

اأع��ني يف باحات  له��ا  "ال��راأي" خ�ص�ص��ت 
مم��ا  قريب��ة  لتبق��ى  االأق�ص��ى،  امل�صج��د 
م��ا  هن��اك، وتر�ص��د  يحدث��ه االحت��ال 
يق��وم به من جت��اوزات مفتعل��ه ال�صتفزاز 

امل�صلني وال�صائمني املتوافدين هناك.
اأح��د حرا�ص امل�صج��د االأق�ص��ى واالإداري 
املبا�ص��ر للج��ان الفاعل��ة داخ��ل االأق�صى 
"ر�صوان عمرو"، قال باأن االحتال اليوم 
االأح��د اأح��دث توت��رًا وا�صع��ا اأرب��ك فيه 
امل�صج��د االأق�ص��ى، بزع��م اأن امل�صلني رموا 

جنود امل�صتوطنني باحلجارة.
الت��ي  التفا�صي��ل  ببع���ص  عم��رو  واأدىل 
تن���ص على اأن االحتال ي�صت��د ا�صتفزازه 
م��ن روؤيت��ه جلم��وع امل�صل��ني يحت�صدون يف 
ال�صاح��ات، فيهمل �صع��ور امل�صلمني ويدن�ص 
حرمه ويفتعل م��ا هو منايف لاأخاق اأمام 
م��راأى الع��امل ويهاجم االأب��واب واملداخل 

بقوة ال�صاح.

واأثن��اء حديثه قال عمرو اأن��ه يف �صابقة 
خط��رية م��ن نوعها اأن ق��وة خا�صة تتجراأ 
وتط��وق امل�صجد القبل��ي بحرا�صة م�صددة 
م��ن �صرط��ة االحت��ال ومتن��ع امل�صلني من 
املغ��ادرة واخل��روج، كم��ا وتبا�ص��ر القوات 
االق�ص��ى  بواب��ات  بع���ص  دف��ات  اإغ��اق 
وحرا���ص  بالق��وة  باأنف�صه��م  ال�صمالي��ة 

امل�صجد يت�صدون باأج�صادهم.
وب��دى اخلوف والقلق يف حديث املرابطني  
واملرابط��ات يف امل�صج��د االأق�ص��ى، حي��ث 
اأطلق��ت املرابط��ة هن��ادي حل��واين دعوة 
امل�صج��د  يف  والتواج��د  للتكاث��ف  عام��ة 
االأق�صى واإحياء لياليه الرم�صانية وعدم 
ترك��ه وحي��دا، و�صحذت هم��م املتوافدين 
االأق�ص��ى  اإعم��ار  ع��ن  م�صوؤول��ون  باأنه��م 

بتواجدهم.
ودعت حل��واين اإىل فتح اأبواب االعتكاف 
رم�ص��ان،  �صه��ر  م��ن  االأواخ��ر  الع�ص��ر  يف 

وج��ه  يف  املرابط��ة  عل��ى  واالإبق��اء 
بح��ق  املفتعل��ة  اليومي��ة  االقتحام��ات 
املرابط��ني وبحق كل ما هو متواجد داخل 

الباحات.

تجاوزات ملحوظة
املغرتب��ني  و�ص��وؤون  اخلارجي��ة  وزارة 
لل�صف��ارة  مذك��رة  �صلم��ت  االأردني��ة، 
احتجاج��ا  عم��ان،  يف  )االإ�صرائيلي��ة( 
عل��ى اإدخ��ال متطرفني يه��ود اإىل امل�صجد 
االق�ص��ى املب��ارك حتت حماي��ة ال�صرطة 

االإ�صرائيلية.
املذك��رة  يف  االأرني��ة  اخلارجي��ة  واأب��دت 
احتجاجه��ا على تكرار دخ��ول املتطرفني 
اإىل احل��رم القد�ص��ي ال�صري��ف كما ح�صل 

منذ مطلع االأ�صبوع اجلاري وحتى اليوم.
وطالب��ت احلكوم��ة االأردنية م��ن حكومة 

مث��ل  وق��ف  )االإ�صرائيل��ي(،  االحت��ال 
ه��ذه االعت��داءات واال�صتف��زازات ف��ورا، 
رعاي��ة  يف  االأردين  ال��دور  واح��رتام 
ال��ذي  القد���ص  االإ�صامي��ة يف  املقد�ص��ات 

اعرتفت به معاهدة ال�صام بني البلدين.
مث��ل  اإن  املذك��رة،  يف  ال��وزارة  وقال��ت 
ه��ذه الت�صرف��ات متث��ل ا�صتف��زازا مل�صاعر 
امل�صلم��ني، كما متث��ل انتهاكا للم��ادة 9 من 
معاهدة ال�صام بني البلدين، وااللتزامات 
باالحت��ال  القائم��ة  الق��وة  اإ�صرائي��ل 
يف القد���ص ال�صرقي��ة، مبوج��ب القان��ون 
ال��دويل والقان��ون االإن�ص��اين ال��دويل من 
 1907 "اله��اي" لع��ام  تعليم��ات  اهمه��ا 
واتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة لع��ام 1949 
واتفاقي��ة اله��اي لع��ام 1954 املتعلق��ة 
حال��ة  يف  الثقافي��ة  املمتل��كات  بحماي��ة 

النزاع امل�صلح.
واأك��دت املذكرة اأن مثل ه��ذه الت�صرفات 

ت�ص��يء للعاقات ب��ني البلدي��ن وتقو�ص 
التوت��ر  لتخفي��ف  املبذول��ة  اجله��ود 
الو�ص��ع  عل��ى  واحلف��اظ  والتهدئ��ة 
التاريخ��ي القائ��م يف امل�صج��د االق�ص��ى 

املبارك.
و�صائ��ل  ن�صرته��ا  اإح�صائي��ة  اأو�صح��ت 
 596 م��ن  اأك��رث  اأن  العري��ة،  االإع��ام 
امل�صج��د  باح��ات  اقتحم��وا  ��ا  اإ�صرائيليًّ
االأق�صى منذ بداية �صهر حزيران/ يونيو 

اجلاري.
وم��ع دخول �صهر حزي��ران، بداأ االحتال 
للم�صج��د  االقتح��ام  دائ��رة  بتو�صي��ع 
اليهودي��ة،  االأعي��اد  بحج��ة  االأق�ص��ى، 
الت��ي تق��ام يف ه��ذا ال�صه��ر، كم��ا وتق��وم 
ق��وات االحت��ال بفتح ب��اب املغاربة اأمام 
امل�صتوطن��ني من��ذ �صاعات ال�صب��اح الباكر 
لل�صم��اح لهم بالدخ��ول لباح��ات االأق�صى 

و�صط حرا�صة م�صددة.

"شهر رمضان" مؤنس األقصى ومثير الهجمات
غزة- الراأي - اآالء النمر

يخ�ص���ص االحت��ال ب��اب املغارب��ة 
امل�صتوطن��ني  قطع��ان  الإط��اق 
االأق�ص��ى  امل�صج��د  باح��ات  نح��و 
�صبيح��ة كل ي��وم، وتتكاثف جموع 
اأي��ام  يف  املقتحم��ني  امل�صتوطن��ني 

�صه��ر رم�ص��ان املب��ارك عل��ى وج��ه 
اخل�صو���ص، كون��ه قبل��ة ال�صائمني 
وتتعاظم بداخله االأن�صطة الإحياء 
اأركان��ه واإبقائ��ه م�صتاأن�ص��ًا بجم��وع 
امل�صلمني املحت�صدي��ن اإليه يف االأيام 
املبارك��ة. وي�صتد حج��م اال�صتفزاز 

الذي يدفع امل�صتوطنني نحو افتعال 
وتدني���ص  اليومي��ة  االقتحام��ات 
لتنف��ري  طريق��ة  يف  الباح��ات، 
امل�صلمني وتخويفه��م واإبعادهم عن 
التداف��ع  اأن  اإال  امل�صج��د االأق�ص��ى، 

نحو يزداد يوما بعد يوم.
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
يبن��ا ه��ي قري��ة فل�صطيني��ة اأحتل��ت يف 4 يونيو/حزي��ران 1948، 
تق��ع يف حمافظة الرملة وتبعد 15 كم جن��وب غرب مدينة الرملة، 
ترتفع عن م�صتوى �صطح البحر مبقدار 25 مرتًا، وتعتر هذه القرية 
من اأك��ر قرى ق�صاء الرملة وهي اأقرب ما تكون للبلدة منها للقرية، 
ق��در عدد �صكانها عام 1945 ب 6287 ن�صمة وحوايل 1500 بدوي 

يعي�صون حولها.
تق��ع عل��ى البقع��ة الت��ي كانت تق��وم عليه��ا مدين��ة يبنا الت��ي بناها 
الفل�صطيني��ون حي��ث اأن�صئوه��ا يف الق��رن الث��اين ع�ص��ر قب��ل املياد، 
ويف العه��د الروم��اين عرفت با�ص��م )ميني��ا( وذكرها االإف��رجن با�صم 

)اإيبلني( ودعاها العرب يبنا.
وتتي��ح لن��ا امل�ص��ادر االأدبية كث��ريًا م��ن التف�صيات ع��ن تاريخ يبنة 
الق��دمي، فهي تظه��ر يف الكتاب املقد�ص با�صم يبن��ة، ويبدو اأنها كانت 

من مدن الفل�صطينيني القدماء.
 يف الع�ص��ر الهلن�صت��ي كانت يبنة مرك��زًا ع�صكريًا واإداري��ًا للمنطقة، 
ب املدينة،  وعلى الرغم من وجود �صجال يف �صاأن اأي احل�صمونيني خرنّ
فاإن من الثابت اأن الرومان انتزعوها من اأيديهم يوم احتلوا فل�صطني 
يف �صن��ة 63 ق.م، و�صموه��ا ميني��ًا وقد اأمر غابينيو���ص، وايل �صورية 

باإعادة بنائها.
اأقيم��ت يبنا على تلة مرتفعة، تق��ع اإىل اجلنوب ال�صرقي من مدينة 

ياف��ا وتبعد عنها 24 كم 
واإىل اجلن��وب الغربي من 

مدين��ة الرملة، عل��ى بعد 15 
ك��م منه��ا وترتف��ع 25 م ع��ن �صط��ح 

 59554 اأرا�صيه��ا  م�صاح��ة  تبل��غ  البح��ر، 
دومن��ًا ويحي��ط به��ا اأرا�صي ق��رى النبي روبني 
وب�صي��ت  �صق��ري  وع��رب  وزرنوق��ة  والقبيب��ة 
ت��ل  عل��ى  يبن��ا  حتت��وي  واحلف��ار،  وا�ص��دود 
اأنقا�ص حت��ت القرية واأ�صا�صات وقطع معمارية 

ومدافن.
ال�صهيوني��ة  املنظم��ات  قام��ت   1948 ع��ام  يف 

امل�صلح��ة به��دم القري��ة وت�صري��د اأهله��ا البال��غ 
عددهم ع��ام 48 )6287( ن�صم��ة، ويبلغ جمموع 

الاجئ��ني من ه��ذه القرية يف ع��ام 1998 حوايل 
)38610( ن�صمة.

اأقيم��ت على اأرا�ص��ي يبن��ة العديد م��ن امل�صتعمرات 
ع��ام  واأن�صئ��ت  "يفن��ة"   1- ه��ي: 

.1941
ع��ام  واأن�صئ��ت  رب��ان"  -2"بي��ت   

 .1946
ع��ام  واأن�صئ��ت  -3"يفنه")ج��ان( 

.1949
 -4 "كفار هنيفد" واأن�صئت عام 1949.

 -5"بيت غمليئيل" واأن�صئت عام 1949.
 -6 "بن زكاي" واأن�صئت عام 1950. 

هيئور(.  كفار  ا�صمها  1951)كان  عام  اأفيف" واأن�صئت  -7"كفار 
.1955 عام  ا" واأن�صئت  -8"ت�صوفينّ

 -9"كريم يفنه" واأن�صئت عام 1963.
يخ��رتق اأحد خطوط �صكة احلديد القري��ة، وما زال امل�صجد اخلرب 
ومئذنت��ه قائم��ني، ومثلهم��ا املق��ام ومن��زالن عل��ى االأقل م��ن املنازل 

الباقية ت�صتعملهما اأُ�صر يهودية، وواحد تقيم اأُ�صرة عربية فيه. 

يبنا قضاء الرملة

إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
م��ع دخ��ول �صه��ر رم�ص��ان املب��ارك اأ�صبوع��ه 
يف  الفل�صطيني��ون  االأ�ص��رى  يعي���ص  الث��اين 
�صج��ون االحت��ال االأمرين، ج��راء الظروف 
القا�صية التي يحيونها ب�صبب اإجراءات وقمع 
االحت��ال امل�صتم��ر وال��ذي يزي��د يف رم�صان 

وكذلك ب�صبب البعد عن االأهل واالأحباب.
ويب��داأ االأ�ص��رى اال�صتع��دادات ل�صه��ر رم�صان 
قب��ل قدوم��ه بثاثة �صه��ور حت��ى ي�صتقبلوه 
كاأف�ص��ل ا�صتقب��ال مب��ا ميلك��ون م��ن اإمكانيات 
متوا�صعة متكنهم من ا�صتقباله مبا يليق بهذا 
ال�صهر الك��رمي، ويتذكرون ذويهم واأقربائهم 
واأج��واء رم�صان بني االأه��ل واالأحباب خارج 

ال�صجون.

معاناة األسرى المرضى
معان��اة  تزي��د  واالأعي��اد  رم�ص��ان  �صه��ر  ويف 
خا�ص��ة  االحت��ال  �صج��ون  يف  االأ�ص��رى 
االأ�ص��رى املر�صى، حيث تطل��ب اإدارة م�صلحة 
ال�صجون م��ن االأ�صري الذه��اب للعاج واجراء 
العملية الت��ي يريدها يف خط��وة ا�صتفزازية 
حت��ى يرف���ص االأ�صري وي�صجل اأن��ه رف�ص بعد 

التوقيع على ذلك.
الإج��راء  املر�ص��ى  االأ�ص��رى  رف���ص  ويع��ود 
العمليات يف رم�صان ب�صبب ق�صوة االجراءات 
وتع��ب ال�صي��ام والنق��ل بوا�صط��ة البو�صط��ة 
ال��ذي يع��د اأق�صى م��ن ال�صج��ن نف�ص��ه، حيث 
يج��ر االأ�ص��ري املري���ص عل��ى اخل��روج مكب��ل 
اليدي��ن ويق�ص��ي معظم يوم��ه يف الطريق، ما 

االإفط��ار  وجب��ة  يوؤخ��ر  حي��ث  ومواعي��ده 
�صاعت��ني اأو اأك��رث، كم��ا يوؤخ��ر اأي�ص��ا وجب��ة 
ال�صح��ور مل��ا بع��د ق�ص��اء وق��ت ال�صح��ور وهو 
يعل��م باملوع��د املفرت���ص، ويف اأحي��ان اأخ��رى 
ياأت��ي بوجبت��ي ال�صح��ور واالإفط��ار يف موعد 
واح��د مث��ا كاأن ياأتي به��ا ال�صاع��ة التا�صعة 
والعا�ص��رة لي��ًا، وذل��ك �صم��ن التنغي�ص على 

االأ�صرى يف رم�صان.
ويتخ��ذ االحتال هذه االإج��راءات القمعية 
واملجحف��ة يف ح��ق االأ�ص��رى لزي��ادة معان��اة 
االأ�ص��رى يف رم�ص��ان بالرغم م��ن اأن االأنظمة 
ال�صعائ��ر  اح��رتام  عل��ى  تن���ص  والقوان��ني 
الديني��ة لاأ�ص��رى، وكذل��ك ف��اإن اجلنائي��ني 
اليه��ود املعتقل��ني يق��دم له��م م��ا يحتاجون��ه 

باملواعيد التي يريدونها.
كم��ا اأن االحتال يرف���ص اإح�صار ما ي�صرتيه 
االأ�ص��رى باأمواله��م م��ن الكنتين��ة، يف املوع��د 
ال��ذي يطلبون��ه، حي��ث تق��وم اإدارة م�صلحة 
ال�صج��ون باإح�ص��ار م��ا يحتاج��ه االأ�ص��رى يف 
باق��ي ال�صه��ور يف املوع��د املح��دد اإال يف �صه��ر 
به��ذه  عليه��م  التنكي��د  يت��م  فاإن��ه  رم�ص��ان 

االإجراءات.
وكان��ت م�صلح��ة ال�صجون رف�صت زي��ادة مبلغ 
ال�صج��ون  يف  القابع��ني  لاأ�ص��رى  الكنتين��ة 
مبنا�صب��ة �صهر رم�ص��ان املب��ارك، حيث طلبت 
وزارة االأ�ص��رى زي��ادة مبل��غ الكنتني من 400 
حي��ث  اأ�ص��ري،  ل��كل  �صيق��ل   500 اإىل  �صيق��ل 
تتحك��م اإدارة ال�صج��ون باإدخال ه��ذه املبالغ 
اإىل االأ�ص��رى ع��ر م��ا ي�صم��ى �صرك��ة “دد�ص 

االإ�صرائيلية”.

يدفع االأ�صرى لرف�ص ذلك.
وتق��وم �صلط��ات االحت��ال يف �صه��ر رم�ص��ان 
واالأعي��اد بجرد اأعداد االأ�ص��رى املر�صى ومن 
ه��و بحاجة الإج��راء عملي��ة وتق��وم بتوفري 
كاف��ة االمكاني��ات ال�صحي��ة، وتب��ًد بالطل��ب 
م��ن االأ�صرى اج��راء العملي��ات الأنهم يدركون 
اأن االأ�ص��رى ال يرغب��ون باإج��راء اأي عمليات 
يف �صه��ر رم�صان نظ��را ل�صعوبته��ا واجراءات 
االحت��ال التع�صفي��ة والت��ي تره��ق االأ�صري، 

وذلك يف خطوات مق�صودة وا�صتفزازية.
العملي��ات  اإج��راء  االأ�ص��رى  وبعدم��ا يرف���ص 
ويق��دم ال�صلي��ب االأحم��ر ال�صك��وى لاحتال 
تق��دم ل��ه االأوراق اأن االأ�ص��ري رف���ص اإج��راء 
�صه��ر  كل  يف  االأم��ر  ه��ذا  ويتك��رر  العملي��ة، 

رم�صان، ما يزيد من معاناة االأ�صرى.
وفيما يتعلق بالتجهي��زات ل�صهر رم�صان يقدم 
التم��ور  م��ن  احتياجاته��م  قائم��ة  االأ�ص��رى 
واخل�ص��روات والفواك��ه قب��ل ثاث��ة �صه��ور، 

اإال اأنه��ا ال ت�ص��ل اإليهم اإال بعد اأي��ام من بدء 
�صه��ر رم�ص��ان يف خط��وة متعم��دة م��ن قب��ل 
اإدارة م�صلح��ة ال�صجون، حيث تاأت��ي اأحيانًا 
يف العا�ص��ر من رم�ص��ان واأحيانا يف ال�صابع من 

رم�صان.

إفطار في غير موعده
كم��ا يتحكم االحت��ال يف الفط��ور وال�صحور 

رمضان باألسر.. استفزاز وإفطار بغير موعده

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة العمل، ع��ن ا�صتعدادها الإ�صدار 
نظ��ام اح�صاءات العمل يف فل�صطني، يف خطوة 
ه��ي االأوىل من نوعها، به��دف الو�صول ملعرفة 
حقيق��ة حول اأو�ص��اع وموؤ�صرات �ص��وق العمل 

الفل�صطيني ب�صورة دقيقة.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا و�ص��ل" ال��راأي" 
ن�صخه عنه، اليوم اخلمي�ص: "اإن هذا النظام 
واملعلوم��ات  البيان��ات  اإىل  للو�ص��ول  يه��دف 
وم�صتوي��ات  ال�ص��وق،  حال��ة  ع��ن  املوثوق��ة 
ومع��دالت العمال��ة والبطال��ة، ويعم��ل عل��ى 
اأنظم��ة معلوم��ات  ال��وزارة م��ن بن��اء  متك��ني 
ال��دالالت  تعط��ي  اح�صائي��ة  وموؤ�ص��رات 
الق��وى  مركب��ات  ع��ن  احلديث��ة  الواقعي��ة 
العامل��ة، واجتاه��ات العر���ص والطل��ب عل��ى 

العمالة، وموؤ�صرات �صوق العمل".
�صيعن��ى  النظ��ام  ه��ذا  اأن  ال��وزارة  واأك��دت   
االقت�صادي��ة  املن�ص��اآت  يف  العم��ل  بظ��روف 
املحلية �صم��ن منهجية علمية ت�صاعد �صانعي 
اتخ��اذ  عل��ى  ال�صيا�ص��ات  ورا�صم��ي  الق��رار 
القرارات املنا�صب��ة، وتوجيه برامج التدريب 
والت�صغي��ل وم�صاري��ع احلكومة نح��و التنمية 

االقت�صادية.

ي�ص��ار اإىل اأن اخلط��وة ج��اءت �صم��ن التوجه 
اجلدي��د لل��وزارة يف ا�صتح��داث نظ��م العم��ل 
وتطويرها، و�صواًل اإيل نظام �صوق عمل يهدف 
اإىل ترقي��ة اأ�صاليب ونظ��م معاجلة البيانات، 
العم��ل  وم�صطلح��ات  املفاهي��م  وتوحي��د 
امل�صتخدمة، واآليات رب��ط املعايري واملقايي�ص، 
مبا يوائم املعاي��ري الدولية ومقايي�ص منظمة 

العمل العربية.
وم��ن املتوق��ع اأن ي�صه��م ه��ذا النظ��ام يف رف��د 
اأطراف االإنت��اج، وموؤ�ص�ص��ات القطاع اخلا�ص، 
واجلامع��ات  امل��دين،  املجتم��ع  ومنظم��ات 
والكلي��ات واملعاه��د الفل�صطيني��ة بالبيان��ات 
واملوؤ�صرات الازمة حول متطلبات �صوق العمل 
الفل�صطين��ي، الإعادة ترتيب اأو�ص��اع العمالة 
و�صيا�ص��ات التعلي��م، مب��ا ي�صه��م يف م�صاع��دة 
ال�صب��اب والباحث��ني ع��ن عم��ل يف االنخراط 
يف �صوق العم��ل، وتوجيه اخلريجني واملهنيني 

اإىل التخ�ص�صات التي يحتاجها �صوق العمل.
كم��ا �صيعم��ل النظ��ام عل��ى ج�ص��ر اله��وة ب��ني 
االحتياج��ات  وب��ني  التعلي��م  خمرج��ات 
احلقيقة ل�ص��وق العمل من املهن والتخ�ص�صات 
املاه��رة، وتنمي��ة فر���ص  العامل��ة  واالأي��دي 

الت�صغيل، وزيادة عجلة النمو االقت�صادي.

وزارة العمل تستعد إلصدار نظام إحصاءات العمل الفلسطيني
غزة- الراأي

بحمل��ة  غ��زة،  بلدي��ة  يف  الفني��ة  طواق��م  �صرع��ت 
لط��اء اأحج��ار اجلبهة وخط��وط امل�ص��اة يف ال�صوارع 
واملفرتق��ات الرئي�صي��ة يف املدين��ة، لتنظي��م احلركة 

املرورية وجتميل هذه املفرتقات وال�صوارع.
واأو�ص��ح رئي���ص ق�ص��م هند�ص��ة امل��رور يف البلدي��ة م. 
�صام��ي ال�صي��اح، اأن طواق��م البلدية �صرع��ت منذ اأيام 
باملرحل��ة االأوىل م��ن حمل��ة لط��اء اأحج��ار اجلبهة 
وخط��وط امل�ص��اة يف املفرتق��ات وال�ص��وارع الرئي�صية 
يف املدين��ة، به��دف تنظيم حرك��ة ال�ص��ري يف ال�صوارع 

وجتميلها.
وب��ني ال�صياح اأن طواقم البلدي��ة تبداأ اأعمال الطاء 
يف ال�ص��وارع واملفرتقات امل�صتهدفة، يف �صاعات ال�صباح 
اأي عرقل��ة حلرك��ة  ل�صم��ان ع��دم ح��دوث  الباك��ر، 
املركبات اأثناء توجه املوظفني اإىل اأعمالهم، والتجار 

اإىل حماتهم التجارية.
واأ�ص��ار اإىل اجن��از ط��اء ع��دة مفرتق��ات، اأبرزه��ا: 

مف��رتق االت�ص��االت )تقاط��ع �ص��ارع الن�صر م��ع �صارع 
ال�صهداء(، ومف��رتق املجل�ص الت�صريعي )تقاطع �صارع 
الن�صر مع �صارع عمر املختار(، ومفرتق املرور )تقاطع 

�صارع عز الدين الق�صام مع �صارع عمر املختار(.
ا املفرتق��ات التالية:  وذك��ر اأن االأعم��ال �صت�صمل اأي�صً
ال�صرايا، و�صبي��ط، وال�صامر، والطريان، ودوار اأن�صار، 

ومفرتق اجلامعات وحميطها.
ون��وه اإىل اأن املرحل��ة الثاني��ة م��ن احلمل��ة �صتنطل��ق 
قب��ل بداية العام الدرا�صي اجلدي��د 2017-2018، 
و�صت�صم��ل عملي��ة ط��اء اأحج��ار اجلبه��ة وخط��وط 
امل�ص��اة اأم��ام املدار���ص، وال �صيما الواقعة عل��ى �صوارع 
رئي�صي��ة، وذل��ك مل�صاع��دة الط��اب عل��ى ال�ص��ري وفق 

القانون واحلفاظ على �صامتهم.
واأكد ال�صياح اأن هذه االأعمال اأدت اإىل تنظيم حركة 
ال�ص��ري يف �ص��وارع مدين��ة غ��زة، االأم��ر ال��ذي �صاع��د 
ال�صائق��ني وامل�ص��اة عل��ى حتدي��د اجتاهاته��م واأماكن 

�صريهم.

لتجميل المفترقات والشوارع وتنظيم حركة السير فيها

بلدية غزة تشرع بحملة لطالء وتجهيز العالمات المرورية 
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غزة:الراأي
يف ج��و يغم��ره الف��رح والرتفي��ه وتعل��وه 
االبت�صام��ات نظم��ت وزارة االإع��ام اإفطار 
عائل��ي اأم�ص ال�صبت لكافة موظفي الوزارة 

يف مقر النادي البحري مبدينة غزة.
ال��وزارة  موظف��ي  االأم�صي��ة  يف  �ص��ارك  و 
املكت��ب  رئي���ص  وبح�ص��ور  وعائاته��م 

االإعامي احلكومي �صامة معروف.
واأ�ص��ار مع��روف اأن هذا امللتق��ى الرم�صاين 

يه��دف اإىل تعزيز التوا�ص��ل بني املوظفني 
واملحب��ة،  االإخ��وة  رواب��ط  وتوثي��ق 
باالإ�صافة لله��دف االجتماعي والرتفيهي، 
موؤك��دًا اأن مث��ل ه��ذه الفعالي��ات له��ا دور 
كبري يف خلق بيئة عمل اإيجابية وت�صاعد 
والتط��ور  النم��و  عل��ى  املوظف��ني  جمي��ع 

واالإبداع.
يق��وم  الت��ي  الكب��رية  �صك��ر اجله��ود  كم��ا 
خدم��ة  اج��ل  م��ن  ال��وزارة  موظف��وا  به��ا 

الفل�صطيني��ة،  وال�صحاف��ة  ال�صحفي��ني 
لب��وا  الذي��ن  للموظف��ني  موجه��ًا امتنان��ه 
دعوة االإفط��ار، باالإ�صافة للجنة فعاليات 
الوزارة امل�صرفة على احلفل وفريق خطوة 

ال�صبابي.
وتخلل االإفط��ار اأم�صية ترفيهي��ة قام بها 
فري��ق خط��وة ال�صباب��ي ذلك م��ع تنوع يف 
الفقرات واالألعاب مع احلركات البهلوانية 

واملهرجني.

كما ق��ام الفري��ق بعق��د م�صابق��ة ثقافية 
للح�ص��ور وتوزيع هدايا مقدمة من الوزارة 
عل��ى الفائزي��ن، و�ص��اد الر�ص��ى وارت�صمت 
�صيم��ا  احل�ص��ور  وج��وه  عل��ى  الب�صم��ات 

االأطفال منهم .
 ويف اخلت��ام قام��ت اإدارة املكت��ب بتك��رمي 
املوظفني الفائزي��ن بامل�صابقة الرم�صانية 
االإلكرتوني��ة التي نظمتها ال��وزارة م�صبقًا 

بني فرق من دوائرها.

اإلعالم تنظم إفطار عائلي وأمسية ترفيهية لموظفيها
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الحساينة يوافق على 
تحويل 4 مليون 
دوالر إلعمار غزة

غزة- الراأي
اأعل��ن وزير االأ�صغ��ال العامة واالإ�ص��كان مفيد 
حمم��د احل�صاين��ة ع��ن املوافقة عل��ى حتويل 
اأمريك��ي �صم��ن  4 ملي��ون دوالر  مبل��غ ق��دره 
املنح��ة الكويتي��ة الإعادة اعمار غ��زة، مق�صم 
اإىل جزاأين 3.5 ملي��ون دوالر دعما للمن�صاآت 
ال�صناعي��ة، ون�صف مليون دوالر دعما للقطاع 

الزراعي.
واأو�ص��ح اأن هن��اك ات�ص��ال دائ��م م��ع االإخوة 
وهن��اك  الكويتي��ة،  املنح��ة  ع��ن  امل�صوؤول��ني 
تن�صي��ق عل��ى اأعلى امل�صتويات م��ن اأجل �صرف 
دفع��ات املنحة الكويتية يف اأ�صرع وقت، م�صريا 
اإىل املنحة الكويتي��ة العمار غزة ت�صري وفقا 

لل�صيا�صات املتبعة دون اأية عقبات تذكر.
ووج��ه احل�صاين��ة، ال�صك��ر والعرف��ان لدولة 
الكوي��ت ال�صقيق��ة، واأمريه��ا �صب��اح االأحم��د 
اجلابر ال�صباح، واحلكومة الكويتية وال�صعب 
اأبن��اء  وم�صاندته��م  دعمه��م  عل��ى  الكويت��ي، 

�صعبنا الفل�صطيني .

غزة- الراأي
�َصلنَّم��ْت مديري��ة داخلية غزة خ��ال �صهر مايو/ 
ر�صمي��ة  8اآالف وثيق��ة  م��ن  اأك��رث  املا�ص��ي  اأي��ار 

للمواطنني يف املحافظة الكرى يف قطاع غزة.
فيما �صجل ق�ص��م املواليد يف داخلية غزة 1664 
مول��ودًا جديدًا، مقاب��ل التبليغ ع��ن 116 حالة 
وف��اة يف املحافظ��ة البالغ ع��دد �صكانه��ا اأكرث من 

ن�صمة. األف   800
مديري��ة  اأجن��زت  ال�صه��ري  التقري��ر  وبح�ص��ب 
داخلي��ة غ��زة خ��ال �صه��ر ماي��و 6691 معاملة 
للمواطن��ني خا�ص��ة باالأح��وال املدني��ة بن�صب��ة 
املنجزة يف داخلية  املعامات  اإجمايل  %83 من 

غزة التي بلغ عددها )8030 معاملة(.
و�صملت معام��ات مديرية داخلية غزة، ت�صجيل 
موالي��د وتبلي��غ ع��ن وفي��ات، واإ�ص��دار بطاق��ات 
هوية اأوىل وبالية وبدل فاقد وبطاقات تعريف 
عن��وان  وتغي��ري  اجتماعي��ة  ح��االت  وتعدي��ل 
�ص��رية  وماح��ق وت�صديق��ات؛ و�صه��ادات ُح�ص��ن 
و�صل��وك ومعامات خا�صة بالفح�ص والت�صخي�ص 

للمراجعني.
ووف��ق تقري��ر مديري��ة داخلي��ة غ��زة، اأجن��زت 
دائ��رة ال�صوؤون العام��ة يف املديرية 613 معاملة 
للجمه��ور، فيما اأجنزت الدائ��رة القانونية 507 
معامات، ودائرة اجلوازات 214معاملة، ودائرة 

االإقامات 5 معامات.
ويف هذا ال�صدد،  اأكد مدير عام مديرية داخلية 
غ��زة ، اأ. زهدي �صحت��و  اأن مديرية داخلية غزة 
ُتق��دم م��ن خ��ال فروعه��ا االأربع��ة املنت�ص��رة يف 
حمافظ��ة غ��زة اخلدم��ة الأك��رث م��ن 800 األ��ف 
مواط��ن هم �صكان املحافظة ،حيث ُتعتر داخلية 
غ��زة اأك��ر مديري��ة تخ��دم �صريح��ة وا�صعة من 

اأبناء �صعبنا.
واأو�ص��ح �صحت��و اأن خدم��ات داخلي��ة غ��زة ُتقدم 
ب�صكل �صريع ،وال توجد اأي معاملة ت�صتغرق اأكرث 
م��ن �صاعت��ني ، فبطاق��ة الهوي��ة بكاف��ة اأ�صنافها 

"يتم  اأك��رث الوثائ��ق اأهمي��ة  "الت��ي ُتعت��ر م��ن 
طباعتها خال �صاعتني على اأكرث تقدير.

َ �صحت��و اأن �صه��ادات املياد و�صه��ادات الوفاة  وَب��نينَّ
باأنواعه��ا وماح��ق الهوي��ات وملخ�ص��ات ال�ص��كان 
و�صه��ادة ُح�ص��ن ال�ص��رية وال�صل��وك يت��م طباعتها 

خال ربع �صاعة من وقت تقدمي املواطن الطلب .
واأك��د على اأنه وم��ن باب التخفيف عل��ى املواطن 
خدماته��ا  ُتق��دم  غ��زة  داخلي��ة  مديري��ة  ف��اإن 
للمواطن��ني يف مركزه��ا الرئي���ص مقاب��ل م�صج��د 
فل�صط��ني )مكت��ب ال�صيخ ر�ص��وان(، اإ�صافة اإىل 3 

مكات��ب فرعية تابعة لها منت�صرة يف مدينة غزة 
لت�صهيل عملية و�ص��ول املواطن اليها واال�صتفادة 
م��ن خدماته��ا ،واملكات��ب هي:)مكت��ب البلدي��ة، 
ومكت��ب اجل��وازات يف مدين��ة عرف��ات، ومكت��ب 

ال�صفاء داخل م�صت�صفى ال�صفاء (.

داخلية غزة ُتنجز أكثر من 8 آالف وثيقة رسمية خالل مايو


