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االجراءات األمنية الحدودية.. 
خطوة أولى لتنصيب عالقة مصر وغزة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يب��دو اأن التط��ور ال��ذي ت�سه��ده العالقة بني 
م�س��ر وحرك��ة حما���س يف الآون��ة الأخ��رة 
�سيلقي بظالل��ه الإيجابية و�سي�سب يف �سالح 
الطرفني، خا�س��ة بعد جمموع��ة الت�سهيالت 
الت��ي قدمه��ا اجلان��ب امل�س��ري فيم��ا يتعل��ق 
باإدخ��ال كمي��ات كب��رة م��ن الوق��ود وترميم 

معرب رفح لت�سهيل حركة الفل�سطينيني، وكان 
احلديث عن اإجراءات اأمنية على احلدود بني 
م�سر وغزة هو ثمرة ملجموعة  من التفاهمات 

اأجرتها حما�س يف القاهرة.
وت�سم��ل املرحل��ة الأوىل م��ن العم��ل ت�سوي��ة 
املنطق��ة احلدودي��ة، وو�س��ع اأ�س��الك �سائكة 
وكام��رات واأب��راج مراقب��ة و�سب��كات اإن��ارة، 

فيما �ستمتد اإىل �سمال احلدود مل�سافة 100م 
م��ن مع��رب رف��ح  عل��ى ط��ول احل��دود �سرق��ًا 
وحت��ى البح��ر غرب��ًا مل�ساف��ة 12 كيل��و م��ر. 
وي��رى كت��اب وحملل��ون فل�سطيني��ون اأن تلك 
الج��راءات �ستنعك���س ايجابي��ا عل��ى م�س��ر 

وغ��زة م��ن ناحي��ة تعزي��ز التبادل 
العالق��ات  وحت�س��ني  10التج��اري 
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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 

وم��ن ه��ذه مواقع: وكالة �سه��اب الإخباري��ة، واملركز 
فل�سط��ني  �سحيف��ة  وموق��ع  لالإع��الم،  الفل�سطين��ي 
الآن،  فل�سط��ني  وموق��ع  اأمام��ة،  وموق��ع  اليومي��ة، 
املقرب��ة م��ن حرك��ة حما���س. بالإ�ساف��ة اإىل موق��ع 
اأم��د الإخب��اري، و�سوت فت��ح، وكرامة بر���س، وموقع 
الإع��الم"،  و"مفو�سي��ة  ني��وز"،  و"�سف��ا  "فرا���س"، 

ومعظمها مقربة من دحالن.
تربير غر منطقي وحجب غر مربر .. اآراء �سحفيني 
فل�سطينيني امتزجت بت�سام��ن ُجلهم مع وكالة الراأي 
وغره��ا م��ن املواق��ع املحجوب��ة م��ن قب��ل ال�سلط��ة 
ليوؤك��دوا م��رارًا وتك��رارًا رف�سه��م ال�سدي��د ل�سيا�س��ة 
الع��زل بل التهمي�س بحجج غ��ر منطقية وغر �سوية 

وبعيدة عن اللوائح والأنظمة املتبعة فل�سطينيًا.
من�سق جلن��ة دعم ال�سحفيني ال�سحفي �سالح امل�سري 
ع��َدّ ق��رار ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف رام اهلل بج��ب 
املواق��ع الإلكروني��ة باأن��ه انته��اكا خط��را حلري��ة 
ال�سحاف��ة والتعب��ر، قائ��اًل: "ننظر ببال��غ اخلطورة 
الفل�سطين��ي حج��ب ع��دد  الع��ام  النائ��ب  اإىل ق��رار 
م��ن املواق��ع الإلكروني��ة الفل�سطيني��ة ومنه��ا وكالة 

الراأي".

وتاب��ع خالل حديث��ه لوكالة "ال��راأي" ق��رار النائب 
موقع��ا   12 بحج��ب  اهلل  رام  يف  الفل�سطين��ي  الع��ام 
فل�سطيني��ا من بينه��ا: موق��ع وكالة "�سه��اب لالأنباء" 
فت��ح  "�س��وت  و  لالإع��الم"  الفل�سطين��ي  "املرك��ز  و 
الإخب��اري" وموق��ع "�سحفي��ة فل�سط��ني" و"فل�سطني 
ني��وز"  و"�سف��ا  بر���س"  و"كرام��ة  و"اأمام��ه"  الن" 
و"فل�سط��ني بر�س" و"اأجناد" و"فت��ح ميديا" و"فرا�س 
وقم��ع  ال�سيا�سي��ة  اخلالف��ات  �سم��ن  بر���س" ين��درج 

للحريات ال�سحفية.
ودع��ا اجله��ات الر�سمي��ة الفل�سطيني��ة اإىل الراجع 
ع��ن ه��ذه الج��راءات الت��ي ت�س��ادر ح��ق املواطن يف 
احل�س��ول عل��ى املعلوم��ة كم��ا ن���س علي��ه كل القانون 
الأ�سا���س الفل�سطيني الذي يحم��ي هذا احلق، واأكدت 
على �سرورة رفع احلجب عن جميع املواقع التي طالها 

هذا الإجراء.
ال�سحف��ي واملحا�سر اجلامعي حم�س��ن الفرجني يوؤكد 
رف�س��ه املطل��ق ل�سيا�س��ة حج��ب املواق��ع الإخباري��ة 
لع�س��ر  الع��ودة  مبثاب��ة  ذل��ك  ع��اًدا  اللكروني��ة، 

الديكتاتوريات القدمية العفنة.

ويبني يف حديثه لوكالة "الراأي" اأن الفارق هذه املرة 
اأن احلج��ب ل ميكنه اأن ينجح بل م��ن �ساأنه م�ساعفة 
اأع��داد الباحثني عن تلك املواق��ع املحجوبة، مو�سحًا 
اأن "الف�ساء اللكروين ل ميكن باملطلق التحكم التام 

به".
اأم��ا مدي��ر مكتب املرك��ز الفل�سطيني لالإع��الم يف غزة 
رزق الغرابل��ي ي�س��ف ق��رار ال�سلط��ة بحج��ب املواقع 
بالغ��ر م�سئ��ول وغ��ر امل��ربر وغ��ر املفه��وم، موؤك��دًا 
بذات الوقت اأنه ياأت��ي يف �سياق الت�سييق على و�سائل 

الإعالم الفل�سطينية.
ويق��ول يف حديث��ه لوكال��ة "ال��راأي" كان املتوق��ع اأن 
يك��ون مثل هذا القرار �سادر ع��ن جهات )اإ�سرائيلية( 
اأو غربية، لكن املوؤ�سف اأن ي�سدر عن جهة فل�سطينية، 
معربًا عن قلقه دراء ا�ستهداف ال�سلطة حلرية الراأي 
والتعب��ر، ووقوفها يف �س��ف ال�سهاينة والأمريكان يف 
حماول��ة كتم ال�س��وت الفل�سطيني واإ�سع��اف الرواية 
الفل�سطيني��ة وتكمي��م الأفواه التي تعم��ل على ف�سح 

جرائم الحتالل ال�سهيوين.
يف  املعني��ة  اجله��ات  تراج��ع  اأن  الغرابل��ي  ويتاأم��ل 
ال�سلط��ة ع��ن ه��ذا الق��رار، واأن ين��ربي العق��الء يف 

ال�سع��ب الفل�سطيني ملناه�سة ه��ذا ال�سلوك والوقوف 
اإىل جان��ب الإع��الم احل��ر والت�سام��ن مع��ه والعم��ل 
احلثي��ث م��ن كل املوؤ�س�سات احلقوقي��ة والقانونية من 

اأجل اإلغاء هذا القرار اجلائر.

ه��ذا واأدان منتدى الإعالميني الفل�سطينيني ا�ستمرار 
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة بحج��ب املواق��ع الإخباري��ة، 
بقرار غ��ر معلن من النائب الع��ام يف ال�سفة الغربية 
ع�س��رات  روات��ب  حج��ب  م��ع  بالت��وازي  املحتل��ة، 

ال�سحفيني وجتميد اأر�سدتهم.
وق��ال املنتدى يف بي��ان الأربعاء اإنه بعد قرار احلجب 
12-6- الثن��ني  م�س��اء  تنفي��ذه  ب��داأ  ال��ذي  الأول 
��ا، ا�ستم��رت  2017، وط��ال نح��و 13 موقًع��ا اإخباريًّ
�سيا�سة احلج��ب لتطال املزيد م��ن املواقع الإخبارية 
الت��ي تنوع��ت يف توجهاته��ا ال�سيا�سي��ة وتوح��دت يف 
تبنيه��ا �سيا�سة خمالفة للتوجهات ال�سيا�سية لل�سلطة 

بال�سفة؟
وع��َدّ قرار احلجب باأن��ه يدلل على اأن عملية احلجب 
مت��ت عل��ى خلفي��ة �سيا�سي��ة بحت��ة، و�سم��ن حماولة 

تكميم الأفواه وتغييب الراأي الآخر باملطلق.

صحفيون: حجب المواقع غير مبرر وعلى السلطة التراجع
غزة- خا�س الراأي

مل تتوق��ف اإدان��ة الف�سائ��ل الفل�سطينية 
واملوؤ�س�س��ات الإعالمي��ة لق��رارات ال�سلطة 
العدي��د  بحج��ب  القا�سي��ة  الفل�سطيني��ة 
بذريع��ة  والعربي��ة  املحلي��ة  املواق��ع  م��ن 
معار�ستها لروؤية ال�سلطة ال�سيا�سية، حيث 
"ال��راأي"  كان منه��ا حج��ب موق��ع وكال��ة 

الفل�سطينية لالإعالم احلكومية.
وحجب��ت ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة بقرار من 
نائبه��ا الع��ام اخلمي���س املا�س��ي ع��ددا م��ن 
حرك��ة  م��ن  املقرب��ة  الإخباري��ة  املواق��ع 
املقاوم��ة الإ�سالمي��ة "حما���س" والقيادي 
املف�س��ول من حركة "فت��ح" حممد دحالن، 

دون اإنذار م�سبق.

ونقل��ت م�س��ادر �سحفي��ة ع��ن م�سوؤولني يف 
�سركات الإنرنت الفل�سطينية تلقيها قرارا 
من النائب العام الفل�سطيني اأحمد الرباك 
الإلكروني��ة،  املواق��ع  م��ن  ع��دد  بحظ��ر 
املواق��ع  واأ�سم��اء  الك�س��ف ع��ن ع��دد  دون 
الإلكروني��ة التي طالها القرار، وعن فرة 

احلجب اأي�سا.

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
دفع��ت دراجات احلرارة املرتفعة، اآلف املواطنني يف قطاع غزة املحا�سر 
اإىل الهروب جتاه البحر لالنتعا�س بالهواء الطلق بالرغم من مياه البحر 

باملياه العادمة وانت�سار قناديل البحر ال�سامة.
و�سب��ق اأن حذرت عدة جهات حكومية واأهلية من خطر تلوث مياه البحر 
يف قط��اع غزة خ��الل ال�سيف احلايل، نتيجة �سخ كمي��ات كبرة جدًا من 
مي��اه ال�سرف ال�سحي في��ه يوميًا دون اأية معاجلة نتيج��ة انقطاع التيار 
الكهربائ��ي املتك��رر والنق�س احل��اد يف ال�سولر الالزم للبلدي��ات لت�سغيل 

املولدات.
وقال م�سوؤول املخترب البيئي يف �سلطة جودة البيئة، عطية الرب�س: "اإن 
بح��ر مدينة غزة ل ي�سلح لل�سباحة ب�سبب التلوث الكبر، اإ�سافة ملناطق 
اأخرى �سمال وو�سط وجنوب قطاع غزة"، م�سرًا اإىل اأن منطقة خانيون�س 

واأق�سى �سمال القطاع هي املناطق الأقل تلوًثا، وي�سمح بال�سباحة فيها.
واأك��د الرب���س، "للراأي"، اأن �سلطت��ه اأخذت عينات من مي��اه ال�ساطئ منذ 
بداي��ة �سهر مايو املن�سرم من �سمال القط��اع حتى جنوبه ومت حتليلها يف 
خمت��ربات البيئة ووزارة ال�سحة، وتبني اأن قط��اع كبر من �ساطئ قطاع 

غزة غر �ساحلة لل�سباحة ب�سبب تلوثها ال�سديد.

واأو�س��ح، اأن بح��ر غ��زة ي�ستقب��ل يومي��ًا م��ا يزي��د ع��ن 110 األ��ف مر3 
م��ن املي��اه العادم��ة الغر معاجل��ة الت��ي يت��م ت�سريفها من خ��الل نقاط 

الت�سريف املنت�سرة على طول ال�ساطئ.
واأك��د اأن��ه وبناء على نتائج تقيي��م الفح���س امليكروبيولوجي والتفتي�س 
ال�سحي لتحديد درجة اخلطورة، فقد مت ا�سدار خرائط باللغة العربية 

والإجنليزية تو�سح للم�سطافني اأماكن التلوث على �ساطئ البحر.

أمراض صحية
وع��ن الأمرا���س ال�سحية الت��ي ت�سببه��ا ال�سباحة يف البح��ر امللوث، بني 
رئي���س ال�ستقب��ال والط��وارئ مبجم��ع ال�سف��اء الطب��ي الدكت��ور اأمي��ن 
ال�سحباين، اأن اأكرث الأ�سخا�س عر�سة لالأمرا�س جراء ال�سباحة يف مياه 

ملوثة هي فئة الأطفال.
وب��ني، ال�سحب��اين لل��راأي  اأن اأك��رث الأمرا�س ه��ي اللتهاب��ات، والنزلت 
املعوي��ة وما يرافقه م��ن قيء وا�سهال، واحل�سا�سي��ة، ف�ساًل عن الأمرا�س 
اجللدي��ة واحلكة والتي ق��د تنتج اأي�سًا عن ل�سع��ات القناديل التي تزيد 

اأمرها �سوءًا املياه العادمة.

وحذر املواطنني من النزول للبحر خا�سًة يف الأماكن التي حذرت اجلهات 
املخت�س��ة م��ن ال�سباح��ة فيها، ملا له��ا من خماط��ر على حي��اة امل�سطافني 

خا�سًة الأطفال منهم.
وفيم��ا يتعل��ق بقنادي��ل البح��ر ق��ال اإن القنادي��ل عب��ارة ع��ن حيوانات 
بحري��ة تنت�سر خالل �سه��ري متوز واأغ�سط�س من كل ع��ام يف مياه البحر 

املتو�سط وتفرز مادة كيميائية للدفاع عن نف�سها �سد الأعداء.
واأو�س��ح اأن��ه ويف كل ع��ام ومن��ذ بداي��ة �سه��ر يولي��و وحت��ى نهاي��ة �سهر 
اأغ�سط���س تنت�سر احليوانات البحرية، حيث تقوم باإفراز مواد كيميائية 

ت�سبب العديد من احلروق والتي ت�ستمر ليومني.
و�سدد على �سرورة البتعاد عن الرمال يف اإزالة اأثر القنديل كونها تعمل 
عل��ى زيادة بقعة املادة الكيمائية، موؤكدا اأن ا�ستخدام مياه البحر اأف�سل 
م��ن اأي �س��يء اآخ��ر لإزالة اأثر الإ�ساب��ة �سرط البتعاد ع��ن املكان الذي 

يوجد فيه القناديل.
ودعا ال�سخ�س امل�ساب بالقنديل اخلروج من البحر والقيام بغ�سلها مبياه 
البح��ر اخلالي��ة من اإف��رازات القنادي��ل كون غ�سله��ا مبي��اه البحر الذي 

يوجد بها اإفرازات �سيزيد بقعة احلروق.

المياه العادمة والقناديل يحرمان الغزيين من متنفسهم الوحيد
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غزة- املكتب الإعالمي احلكومي
�سهد �سهر يونيو/ حزي��ران املا�سي انتهاكات حلرية العمل الإعالمي 
يف الأرا�سي الفل�سطينية، كان اأبرزها موا�سلة الحتالل الإ�سرائيلي 
ل�سيا�ست��ه يف ا�سته��داف ال�سحفي��ني واعتقاله��م ومنعهم م��ن تغطية 
الأح��داث و�س��ط تهدي��دات وحتري�س �س��د موؤ�س�ساته��م العالمية،  
اإ�سافة اإىل ا�ستمرار النته��اكات الفل�سطينية اأي�سًا بحق ال�سحفيني 

والتي نالت اجلزء الكرب من النتهاكات  خالل �سهر يونيو املا�سي.
ور�س��دت -وحدة الر�س��د واملتابعة- يف املكت��ب الإعالمي احلكومي-
غ��زة، خالل تقريره��ا ل�سهر يونيو/ حزي��ران 2017 املن�سرم، اأكرث 
م��ن ) 34( انته��اكًا، م��ن قب��ل الحت��الل الإ�سرائيل��ي يف الرا�س��ي  
الفل�سطيني��ة،  و)57( انته��اكًا م��ن قب��ل اأجهزة ال�سلط��ة يف ال�سفة 

املحتلة.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
ووثق��ت وح��دة الر�س��د واملتابعة خ��الل تقريرها ال�سه��ري اأكرث من 
)9( ح��الت اعت��داءات واإ�سابات جراء ا�ستهدافه��م ب�سكل مبا�سر و 
اإط��الق قنابل غاز الفلف��ل والغاز ال�سام جتاهه��م واإ�سابتهم بحالت 
اختن��اق، عدا عن �سربهم وا�ستخ��دام العنف معهم، من بينهم اإ�سابة 

ال�سحافية ليايل عيد بقنبلة غاز ما ت�سبب يف حرق يدها.
واأ�س��ار التقرير اإىل اأن عدد العتقالت والحتجاز بحق ال�سحفيني 
بل��غ)4( ح��الت، ل��كل م��ن ال�سحافيت��ني من��ال اجلع��ربي، وجيه��ان 
عو���س، وال�سحفي��ني اإ�س��الم فواق��ة، وحمم��د عل��وان وجميعه��م مت 

الفراج عنهم فيما بعد.
فيما بلغ عدد حالت تاأجيل ومتديد اعتقال وتثبيت حكم بحق)3( 
�سحفيني وهم ال�سحفي حممد البطروخ والذي مت تاأجيل حماكمته 
للم��رة ال�ساد�س��ة من��ذ اعتقال��ه، وجتديد اعتق��ال ال�سحف��ي ح�سن 
ال�سف��دي م��ن القد���س مل��دة ل�ست��ة اأ�سه��ر قابل��ة للتجدي��د، وتثبيت 
حكم بح��ق ال�سحفي حممد القي��ق، وفر�س غرام��ة مالية عدد)2( 
بح��ق ال�سحفي اإبراهيم اأبو �سفية ، وال�سحافية منال اجلعربي بعد 

اطالق �سراحهما.
 وب�س��اأن منع ال�سحفيني من التغطية وعرقل��ة اأداء دورهم ال�سحفي 
بحري��ة ومهنية �سّجل التقرير)7( حالت، اإ�سافة اإىل ت�سجيل)3( 
ح��الت حتري���س وتهدي��د باإغ��الق مراك��ز اعالمي��ة وموؤ�س�سات من 
�سمنه��ا مكت��ب قن��اة اجلزي��رة يف مدينة القد���س والداخ��ل املحتل، 
واغالق مركز قلنديا العالمي، عدا عن اطالق  تهديدات بحق )5( 

�سحفيني معتقلني يف �سجون الحتالل وهم طاقم راديو �سنابل .

انتهاكات داخلية
ويف اإطار النتهاكات الداخلية، �سجل تقرير وحدة الر�سد واملتابعة، 
انته��اكات خطرة ارتكبتها ال�سلط��ة الفل�سطينية والجهزة الأمنية 
يف ال�سفة املحتلة بحق ال�سحفيني  حيث بلغت عدد النتهاكات)57( 
انته��اكًا متثل��ت يف اعتق��ال جهاز الم��ن الوقائي يف ال�سف��ة الغربية 
ع��دد)1( من ال�سحفي��ني وهو ال�سحفي ظاه��ر ال�سمايل، ومت متديد 
اعتق��ال ال�سم��ايل عدد)1(، فيم��ا اعتدى جمهولون عل��ى �سحفي يف 

اخلليل وحطموا �سيارته. 
اإىل ذل��ك ر�س��د التقري��ر، انته��اكات بح��ق احلري��ات الإعالمية وما 
اتخ��ذه  النائ��ب الع��ام يف ال�سف��ة املحتلة بحجب اكرث م��ن 22 موقع 

اخباري فل�سطيني وعربي، وجتميد ار�سدة 30 �سحفي من غزة.
ويف  قط��اع غ��زة،  ا�ستدع��ت الجه��زة المنية ال�سحف��ي ح�سن جرب 

مرتني للتحقيق معه. 
*تفا�سي��ل انته��اكات الحت��الل الإ�سرائيل��ي الت��ي ر�سده��ا املكت��ب 

الإعالمي احلكومي خالل �سهر يونيو/ حزيران2017
اإ�سابة ال�سحافية ليايل عيد، مرا�سلة قناة القد�س   :4/6/2017
الف�سائي��ة،  بحروق يف يده��ا الي�سرى جراء،  اطالق قوات الحتالل 
جتاهه��ا قنبلة �سوت، خ��الل اقتحامه لبل��دة العي�ساوي��ة يف القد�س 

املحتلة.
4/6/2017: منع��ت ال�سرطة الإ�سرائيلية، كاًل من  مرا�سل موقع 
"لك��م" لطف��ي عي�س��ى، ومرا�س��ل موق��ع "واين��ت" ح�س��ن �سعالن من 
تغطي��ة جل�س��ة لإدارة بلدية كفر  قا�سم واللجن��ة ال�سعبية مع قائد 

�سرطة الطيبه عن مو�سوع العنف واجلرمية.
بقناب��ل  ال�سحافي��ني  الحت��الل  ق��وات  ا�ستهدف��ت    :5/6/2017
الغ��از امل�سيل للدم��وع  خالل تغطيتهم مواجه��ات اندلعت  بني ال�سبان 

وقوات الحتالل على حدود �سرق الربيج �سمال قطاع غزة.
قن��اة  طاق��م  �سي��ارة  الحت��الل  ق��وات  ا�ستهدف��ت   :5/6/2017
الق�س��ى الف�سائي��ة خالل تغطيته��ا لالأحداث اجلاري��ة �سرق خميم 

الربيج و�سط القطاع
6/6/2017: اطل��ق ع��دد م��ن املتطّرفني اليه��ود تهديدات خالل 
تظاهره��م، اأمام مكتب قن��اة "اجلزيرة" يف القد�س املحتلة، مطالبني 
باإغالق��ه ومتهم��ني اإي��اه باأن��ه "ف��رع داع�س �سبك��ة اجلزي��رة - فرع 

القد�س".
ال�س��ر  ال�سحف��ي  الحت��الل  �سلط��ات  اأج��ربت    :6/6/2017
ابراهي��م  م�سه��ور ابو �سفية، عل��ى دفع غرامة مالي��ة  قيمتها ثالثة 

اآلف �سيكل، قبل اأن تفرج عنه من �سجن النقب ال�سحراوي.
6/6/2017: ه��دد قا�س��ي حمكم��ة الحت��الل ال�س��رى �سحفيي 
اذاع��ة �سناب��ل املعتقل��ني يف �سج��ون الحت��الل من��ذ اغ�سط���س العام 
املا�س��ي وعددهم خم�سة �سحفيني وانه �سيجعله��م عربة لكل �سحفي 

فل�سطيني وكانت حمكمة الحتالل مددت اعتقالهم عدة مرات.
7/6/2017:  حمكم��ة الحت��الل حتك��م عل��ى ال�سحف��ي ال�س��ر 
حمم��د القيق مل��دة 10 ا�سهر ون�س��ف والفراج عنه بع��د اربعة ا�سهر 
ون�س��ف"،   بع��د احت�س��اب ف��رة " املنهل��ي"، علم��ا ان الحت��الل كان 
توع��د القي��ق بحكم يف��وق العامني اث��ر اتهامه مبمار�س��ة التحري�س 
خالل احتف��ال انطالقة حركة حما�س بجامع��ة برزيت يف دي�سمرب 

املا�سي.
8/6/2017: الحت��الل ي�سدر قرارًا  بتجديد العتقال الداري 
للم��رة الثالثة بحق ال�سحف��ي املقد�سي ح�سن ال�سف��دي، ملدة 6 ا�سهر 

، دون تهمة ودون حماكمة، بعد كان منوي الفراج عنه.
ا�سالم  امل�س��ور ال�سحفي  8/6/2017:  اعتقل��ت ق��وات الحت��الل 
فواق��ة م��ن بل��دة دورا الق��رع �سم��ال رام اهلل، قب��ل ان تف��رج عن��ه 

فيما بعد.
12/6/2017: تهدي��دات م��ن قب��ل م��ا ت�سمى مبنظم��ة مت�سرري 
الإره��اب )امليج��ور(،  باإغ��الق مرك��ز قلندي��ا العالم��ي يف خمي��م 
قلندي��ا �سم��ال القد���س املحتلة، وال��ذي ي�سم عدة كتب به��ا حكايات 

حية حلياة �سهداء املخيم منذ العام 1967 وحتى اأيار 2017.
14/6/2017: نتنياه��و ي�س��در تعليماته لبحث الآلية التي ميكن 

من خاللها اغالق مكاتب قناة "اجلزيرة" القطرية يف ا�سرائيل.
الربي��ج  �سرق��ي خمي��م  ق��وات الحت��الل  اأطلق��ت   :16/6/2017
بو�س��ط القطاع النار �سوب طواقم �سحفي��ة ُتغطي مواجهات اندلعت 
�سي��ارة  فاأ�سيب��ت  ق��وات الحت��الل،  م��ع  ال�سري��ط احل��دودي  عل��ى 

ب��ث خارج��ي تابع��ة لقن��اة الأق�س��ى الف�سائي��ة، واإ�ساب��ة �سحفيني 
بالختناق.

يف  ال�سحفي��ني  عل��ى  الحت��الل  ق��وات  اعت��دت   :16/6/2017
حمي��ط �س��ارع نابل�س مبنطقة باب العامود بالقد���س،  خالل تغطيتها 
مواجه��ات اندلعت  بني �سبان وقوات الحت��الل يف �سارع �سالح الدين 

بالقد�س، على اإثر العمليتني الواقعتني م�ساء اليوم.
16/6/2017: عرقل��ت قوات الحتالل عمل الطواقم ال�سحفية 
يف القد���س املحتل��ة،  ومنع��ت ال�سحف��ي حمم��د عب��د رب��ه بالق��وة 
م��ن تغطي��ة الح��داث، كما ا�ستهدف��ت ال�سحفي��ني لواء اأب��و ارميلة، 
وحمم��د عبد ربه و امل�سور اأمر عبد ربه، وحممد ال�سريف بالدفع يف 

منطقة باب ال�ساهرة خالل اأجراء مقابلة تلفزيونية.
17/6/2017:  احتج��زت ق��وات الحتالل مرا�س��ل قناة القد�س 
حمم��د عل��وان عل��ى مدخ��ل قري��ة دي��ر اب��و م�سع��ل غ��رب رام اهلل 

بال�سفة املحتلة.
18/6/2017: اعتدت قوات الحتالل على ال�سحفيني يف �ساحات 

امل�سجد الق�سى  ور�سهم  بغاز الفلفل.
من��ال  ال�سحافي��ة  الحت��الل  ق��وات  اعتقل��ت    :18/6/2017
اجلع��ربي على حاجز قرب احلرم البراهيم��ي يف اخلليل ، وافرجت 
عنه��ا بع��د ا�سراط دف��ع غرام��ة مالي��ة قمته��ا1200 �سي��كل، وهي 

تعمل موثقة ميدانية يف موؤ�س�سة بيت�سليم ال�سرائيلية.
20/6/2017: الحت��الل يطل��ق قنابل غاز �سام��ة على الطواقم 
ال�سحفي��ة عل��ى ح��دود �س��رق مدينة غ��زة، وجن��اة مرا�س��ل القد�س 

وم�سور اجلزيرة من قنبلة لالحتالل  كادت ت�ستهدفهم. 
القد�س، توؤجل جل�سة مناق�سة  ال�سلح يف  21/6/2017: حمكم��ة 
"التحري���س  بتهم��ة  املعتق��ل  البط��روخ،  حمم��د  ال�سح��ايف  ق�سي��ة 
عل��ى العن��ف والإره��اب" على خلفي��ة من�سورات��ه عل��ى �سفحته على 
"فاي�سبوك"، اإىل 6 يوليو املقبل، لتعديل لئحة الّتهام. وُيذكر اأن 
البط��روخ يعم��ل مرا�ساًل وم�س��ورًا �سحافيًا ل�سبكة "اأح��داث فل�سطني 

الإخبارية" و"منرب القد�س".
23/6/2017: الحت��الل يحتج��ز ال�سحفي��ة جيهان عو�س عند 

حاجز قلنديا �سمال القد�س املحتلة اثناء عودتها اىل رام اهلل.
27/6/2017: تعر�س��ت ال�سحفي��ة الفل�سطيني��ة دارين اجلعبة،  
مل�سايق��ات واهان��ات اثن��اء تفتي�سه��ا ج�سديا وخل��ع مالب�سه��ا، بعدما 
تب��ني له��م انه��ا فل�سطيني��ة رغ��م اجتيازه��ا جله��از الفح���س المني 
اللك��روين ع��دة م��رات م��ن قب��ل �سلط��ات الحت��الل ال�سرائيل��ي،  
خ��الل تغطيته��ا  زيارة مفو�س��ة العدال��ة وامل�ساواة ب��ني اجلن�سني يف 
الحت��اد الوروبي "ف��را يوروفا" يف القد�س املحتل��ة. حيث كانت  يف 
مهم��ة �سحفية �سمن طاقم يعمل حل�ساب �سركة �ستوديوهات القد�س 

"JCS"

تفاصيل االنتهاكات الداخلية الفلسطينية 
8/6/2017: اعتق��ل  جه��از المن الوقائي يف ال�سفة ال�سحفي ظاهر 
ال�سم��ايل م��ن اذن��ا ب��رام اهلل، على خلفي��ة ن�سره مق��ال يف �سحيف��ة راأي 
الي��وم انتق��د في��ه الرئي���س حمم��ود عبا���س. وكان ظاه��ر ال�سم��ايل ق��د 
تعر�س لالعتق��ال لدى ال�سلطة الفل�سطينية، خ��الل �سهر اأيلول/�سبتمرب 

من عام 2013، على اخللفية ذاتها.
14/6/2017:  رف�س��ت حمكمة ال�سلح يف رام اهلل،  الإفراج بالكفالة 
ع��ن ال�سحف��ي ظاه��ر ال�سم��ايل املُعتق��ل ل��دى جه��از الأم��ن الوقائ��ي منذ 
تاري��خ 7/6/20177.  مت توجي��ه ُتهمة لل�سحفيني ال�سم��ايل باأّنه ُيثر 

يومًا. ل�15  اعتقاله  متديد  الطائفية" ومت  "النعرات 
املحتلة حممد براك،  الغربية  ال�سفة  العام يف  النائب   :14/6/2017
ي�س��در ق��رارًا بحج��ب 22 موقع��ًا اإلكروني��ًا فل�سطينيا وعربي��ًا عرف من 
بينه��م: موق��ع وكال��ة "�سه��اب لالأنب��اء" و "املرك��ز الفل�سطين��ي لالإعالم" 
و "�س��وت فت��ح الإخب��اري" وموقع "�سحفي��ة فل�سط��ني" و"فل�سطني الن" 
و"اأمام��ه" و"كرام��ة بر���س" و"�سف��ا ني��وز" و"فل�سط��ني بر���س" و"اأجناد" 
و"فت��ح ميدي��ا" و"فرا�س بر�س"، و"  موقع اأمد لالع��الم وكالة �سفا وكالة 

الراأي احلكومية.
موقع��ي  حتج��ب  الغربي��ة  ال�سف��ة  يف  الع��ام  النائ��ب    :18/6/2017
وكال��ة" �سف��ا" ، و"�سبك��ة القد���س الخبارية" ع��ن مت�سفحيه��ا بال�سفة 
الغربي��ة لي�س��ل اىل 15 موقعا مت حجبه  وهو ام��ر خمالف متامًا للقانون 

الفل�سطيني، وهو قمع وم�سادرة للحريات وتكميم لالأفواه.
18/6/2017: اأجه��زة الم��ن يف غزة ت�ستدعي، ال�سحفي يف �سحيفة 
الأي��ام،  ح�س��ن ج��رب للتحقي��ق معهع��ن اأح��د التقاري��ر ال�سحفي��ة الت��ي 

ن�سرتها يف �سحيفة الأيام ومن ثم اأخلت �سبيله.
19/6/2017: اجهزة المن يف غزة ت�ستدعي للمرة الثانية ال�سحفي 

ح�سن جرب للتحقيق معه وتخلي �سبيله بعد 3 �ساعات.
23/6/2017: جّم��دت وزارة املالي��ة يف رام اهلل اأر�س��دة 30 �سحفي��ًا 

من موظفي ال�سلطة بقطاع غزة وقطعت رواتبهم، دون اأي اإنذار م�سبق.
ياأمر بحجب  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  العام يف  النائب   :28/6/2017
وكالة الراأي الفل�سطينية عن املت�سفحني والزائرين يف ال�سفة الغربية. 
29/6/2017: اعت��دى  جمهول��ون  على �سي��ارة ال�سحفي ها�سم �سلهب 

وقاموا بتحطيمها وهو يعمل يف راديو العروبة يف مدينة اخلليل.

تقرير تقرير
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اإلعالم الحكومي:)91 ( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل يونيو المنصرم
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
تق��ع جنوب فل�سطني يف منطقة النقب الغربي، اأقيمت قرية 
�سم�سم فوق رقعة اأر�س منب�سطة يف منطقة ال�سهل ال�ساحلي 
وترتف��ع نح��و 50 مرًا عن �سطح البح��ر وحتيط بها التالل، 
كان��ت تابعة قبل احتاللها ملحافظة غزة وتقع على بعد 19 
ك��م اإىل ال�سم��ال ال�سرقي من غ��زة، وكانت تبع��د عن طريق 

غزة – املجدل ال�ساحلية حوايل 5 كم.
 كانت تربطها دروب ترابية بالقرى املجاورة مثل دير �سنيد 
وبري��ر وجند وهوج وحليقات وبيت جرج��ا ودمرة، كل هذه 
الق��رى احتلت عام 1948 وكان ال�سليبيون ي�سمونها �سم�سم، 
مي��ر بطرفه��ا اجلنوب��ي وادي ال�سقف��ات اأح��د رواف��د وادي 
هربي��ا ال��ذي يرف��د وادي احل�سي املتج��ه غربًا نح��و البحر 
املتو�سط، وي�سم��ي اأهل القرية الوادي باحل�سي، كانت معظم 
م�ساك��ن �سم�س��م مبني��ة من الط��وب ويتخذ خمط��ط القرية 

�سكاًل دائريًا مت�سعبًا. 
كان��ت اأغل��ب من��ازل القري��ة تق��ع يف و�سطه��ا وهن��اك كانت 

املراف��ق العام��ة مث��ل اجلام��ع وع��ني البل��د واملق��ربة ومق��ام 
النب��ي داني��ال، كانت م�ساحة الرقعة املبني��ة يف اأواخر عهد 
النت��داب الربيط��اين ح��وايل 44 دومن��ًا وكان يف القري��ة 
مدر�سة ابتدائية، اأ�س�ست عام 1934 جنوبي مركز القرية، 
وجن��د  �سم�س��م  لقريت��ي  م�سرك��ة   1947 ع��ام  واأ�سبح��ت 

املجاورة.
اعتمد �سكان �سم�سم ملعي�ستهم على الزراعة وتربية املوا�سي، 
واحلم�سي��ات،  واخل�س��روات  احلب��وب  بزراع��ة  فا�سته��رت 

واأحاطت بها الب�ساتني من جميع اجلهات. 
وكان��ت الزراعة تعتمد عل��ى الأمطار وعلى ال��ري من الآبار 
العميق��ة املنت�س��رة يف اأرا�س��ي القري��ة، منه��ا اآب��ار تاريخية 
ومنه��ا ما �سي��ده اأهل القرية الفل�سطيني��ون، ويف اأواخر عهد 
النت��داب غر�س��ت فيه��ا احلم�سي��ات يف نح��و 240 دومن��ًا، 
واحلب��وب يف اأك��رث م��ن 12000 دومن��ًا، وكان ح��وايل 250 

دومنًا مروّيًا م�ستخدمًا للب�ساتني وزراعة اخل�سراوات. 
بلغ��ت م�ساحة اأرا�س��ي القرية 16797 دومن��ًا، منها 3386 

عه��د  يف  اليه��ود  امتلكه��ا 
عليه��ا  واأقام��وا  النت��داب 

�سن��ة  ع��ام"  "جف��ار  كيبوت���س 
 .1942

تتمي��ز اأرا�س��ي �سم�سم بربته��ا الطينية 
الرملية احلم��راء اخل�سبة وبكرثة املياه 
اجلوفي��ة، وتكاد معظ��م اأ�سج��ار الفواكه 

ترك��ز يف اجل��زء اجلنوب��ي الغرب��ي م��ن 
�سم�س��م، حي��ث تت��زود الأر���س بالرطوبة 

الكافي��ة من الأمط��ار ال�ستوي��ة وفي�سانات 
الأودي��ة التي مت��ر بهذا اجل��زء يف طريقها 

العثم��اين  العه��د  ويف  هربي��ا،  وادي  اإىل 
كان��ت تدف��ع ال�سرائ��ب على القم��ح وال�سعر 

والفاكهة واملاعز وخاليا النحل.
ت�س��م القري��ة مناط��ق تاريخي��ة اأثرية 

ومنطق��ة  الرا���س  ت��ل  مث��ل 
املغ��ر وفيه��ا  البابلي��ة و�سعف��ة 
يف  حمف��ورة  روماني��ة  قب��ور 

ال�سخر.
احتل لواء هنيجب قرية �سم�سم 

يف 13 اأي��ار 1948وط��رد جمي��ع 
ا�سحابه��ا الفل�سطينيني، جلاأ �س��كان �سم�سم بداية اإىل قرية 
دي��ر �سنيد املجاورة وبعد احتاللها ه��ي الأخرى مّت طردهم 
باجتاه غزة حيث �سكنوا يف خميم جباليا لالجئني ول يزال 

ي�سكن هناك معظمهم.
انتقل ق�سم منهم بعد ذلك لل�سكن يف الأردن، وت�سكن عائلتان 
فق��ط داخ��ل دول��ة اإ�سرائي��ل الت��ي اأقيم��ت عل��ى الأرا�س��ي 

الفل�سطينية التي احتلت عام.
ل�سيط��رة  الي��وم  واأرا�سيه��ا  القري��ة  موق��ع  يتب��ع   1948  
كيبوت���س "جفار ع��م"، ومّت تدمر جميع مب��اين القرية مبا 

يف ذلك مدر�ستها وم�سجدها.
 ميك��ن الي��وم روؤية اأجزاء م��ن حيطان بع�س من��ازل القرية 
واأك��وام حجارة البي��وت التي دمره��ا الحت��الل، اأما مقربة 
القرية فمهملة وتقع يف املنطقة امل�سيجة امل�ستعملة كمرعى 

اأبقار. 

سمسم قضاء غزة

غزة-خا�س الراأي -اآلء النمر
ل مفر من اخليارات املح�سورة يف ذات البقعة 
ال�سغرة، املوت يقف على راأ�س اأولوياتها دون 
اللج��وء اإىل خي��ارات التع��ايف طبق��ا لقواعد 
احل�سار املفرو�س عليها منذ ما يزيد عن اأحد 
ع�س��ر عاما، امل��وت تدريجيًا وح��ده م�سر كل 
م��ن �ساحبه ذاك املر���س "اخلبيث" يف ع�سد 

ج�سده ال�سعيف.
ال�سرط��ان  مري���س  �سي�سهده��ا  الت��ي  الأي��ام 
خالل بقائ��ه يف امل�ست�سفي��ات املحلية، والذي 
يربط��ه به��ا "كي�س املحل��ول" كتغذي��ة ميتة 
ل�سراي��ني ج�سد هال��ك، ما ه��ي اإل اأيام تاأخذ 

عدًا تنازليًا نحو حفرة املوت النهائية.
ج�سدت��ه  ال��ذي  الإن�س��اين  الو�س��ع  م�ساه��د 
ال�سلط��ة الفل�سطينية يف قط��اع غزة اكتملت 
حلقاته باحتج��از مر�سى ال�سرطان واملر�سى 
الآخري��ن داخ��ل امل�س��ايف الفق��رة جلرع��ات 
العالج، مما ي�سكل وجه خميف لكارثة تدعى 
"امل��وت" ت�ستقر جمرياتها ونهايتها يف قطاع 

غزة.
هك��ذا تلعب ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة على وتر 
الأزم��ات الإن�ساني��ة، حي��ث جل��اأت اإىل مل��ف 
التحوي��الت الطبية للمر�س��ى يف قطاع غزة، 
فق��د اأوقفت التحويالت الطبية ملر�سى غزة، 
ومنعتهم م��ن تلقي الع��الج يف )اإ�سرائيل(، يف 
اإط��ار �سيا�سته��ا املعتمدة على العق��اب املبا�سر 
ل�سكان القط��اع، وفق ما ذكرته وزارة ال�سحة 

بغزة .
وا�ست�سه��د 5 مر�س��ى بينه��م 3 اأطفال، خالل 
الأيام املا�سية، ج��راء منع ال�سلطة حتويلهم 
للعالج يف اخلارج، وبذلك يرتفع عدد �سهداء 
التحوي��الت العالجي��ة اإىل 14 �سهي��دا من��ذ 
بداي��ة العام اجلاري، فيم��ا يتهدد املوت اآلف 
احل��الت الطبي��ة يف قط��اع غ��زة م��ن بينهم 
ع�سرات الأطفال اخل��دج وامل�سابني باأمرا�س 
خطرة، وف��ق وزارة ال�سحة بغ��زة. وبح�سب 
مرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان، فاإن��ه ومنذ 
اآذار/ مار���س املا�س��ي يتق��دم املر�س��ى بطل��ب 
احل�سول على املوافقة ول ترد وزارة ال�سحة 
على ه��ذه الطلبات ل بالرف���س ول بالقبول، 
لي�س��ل ع��دد املر�سى الذين مل يت��م الرد على 

ا. طلباتهم ملا يزيد عن 1720 مري�سً

تعدي على اإلنسانية
ويف ه��ذا الإط��ار ك�س��ف رام��ي عب��ده مدي��ر 
موؤ�س�س��ة الأورمتو�سطي حلق��وق الن�سان عن 
وج��ود الكثر من ال�س��كاوى مت رفعها  ملمثليات 
الحت��اد الأوروبي ومنظم��ات حقوقية، �سد 
ال�سلط��ة، با�ستخ��دام امل��ال املقدم م��ن اأوروبا 
ل�سال��ح البت��زاز ال�سيا�س��ي وط��رف �سيا�س��ي 
مع��نّي. وقال عبده خ��الل ات�س��ال هاتفي مع 
ب�سكل  اأظهرت  ال�س��كاوى  اأن  "الر�سال��ة نت"، 
وا�س��ح ا�ستخدام ال�سلطة للمواطنني يف غزة، 
ملل��ف التحوي��الت كعق��اب جماع��ي، م��ن اأجل 

اأهداف واجندات �سيا�سية خا�سة.
واأو�سح اأن اأطرافًا اأممية وحقوقية توا�سلت 
م��ع ال�سلطة، تنبهها م��ن خط��ورة اإجراءاتها 
�سد مر�سى غزة، وخمالفته حلقوق الن�سان، 
وب��داأت  بالإح��راج،  لالأخ��ر  ت�سب��ب  مم��ا 
تبحث ع��ن خمارج، من خالل نيته��ا ا�ستئناف 

التحويالت جمددًا.
واأ�سار اإىل اأن املقررين التابعني لالأمم املتحدة 
يف جمل�س حقوق الن�س��ان، �سي�سدرون موقفًا 
ي��وم الثالثاء املقب��ل للم��رة الأوىل، لتو�سيح 
خطورة املعاناة التي تتعر�س لها غزة، نتيجة 

اخلطوات التي اتخذتها ال�سلطة �سدها.
وب��نّي اأن ارتق��اء ع��دد م��ن ال�سه��داء نتيج��ة 
من��ع التحوي��الت، وت�سدي��ره اإعالمي��ًا اأحرج 
الأط��راف  ودف��ع  و)اإ�سرائي��ل(  ال�سلط��ة 
الدولي��ة للحديث معهما، م�س��رًا اإىل �سرورة 
متابع��ة هذا املو�سوع، خا�س��ة اأن ال�سلطة قد 
تلج��اأ اإىل ال�ستجابة �سكلي��ًا وتخف�س ب�سكل 
ح��اد ع��دد التحوي��الت، وه��و م��ا يعن��ي املنع 

ب�سكل اأو باآخر.
املقرري��ن اخلوا���س  اأح��د  اأن  عب��ده،  وذك��ر 
ب��اأن  مف��اده  ال�سلط��ة  م��ن  ات�س��اًل  تلق��ى 
نيته��ا  ع��ن  ن��اجت  الطبي��ة  التحوي��الت  من��ع 
اإع��ادة تقيي��م حج��م النفق��ات الت��ي تنفقها 
�ستق��وم  لذل��ك  الطبي��ة،  التحوي��الت  عل��ى 
مبراجعت��ه، م�سرًا اإىل اأن هذه الرواية لي�س 
لها �سدى، واأن ال�سلطة بحد ذاتها معنية باأن 

تلب��ي طل��ب الحت��اد الأوروبي، خا�س��ة اأنها 
تتلقى دعمًا ماليًا منه.

وبذل��ك تعل��ن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة قط��اع 
غزة مرمى للم��وت الأخر للمر�سى، وخا�سة 
اأ�سحاب اجلرع��ات املتواجدة ح�سريا داخل 
م�س��ايف الأرا�س��ي املحتلة والتي تفتق��ر اإليها 
املتح��دث  الق��درة،  اأ�س��رف  القط��اع.  م�س��ايف 
با�س��م وزارة ال�سح��ة يف غ��زة، ح��ذر م��ن اأن 
مئ��ات املر�س��ى مب�ست�سفي��ات القط��اع دخل��وا 
مرحل��ة اخلط��ر؛ نتيج��ة ا�ستم��رار ال�سلطة 
ومن��ع  له��م،  املر�سي��ة  التحوي��الت  باإيق��اف 
�سفره��م للخ��ارج، كم��ا ويوجد ات�س��الت مع 
اجلان��ب امل�س��ري لل�سماح ب�سف��ر املر�سى عرب 
مع��رب رف��ح اإىل م�س��ر اأو دول عربي��ة اأخرى، 
ب�سكل ط��ارئ. واأكد القدرة، عل��ى اأن الوزارة 
بغ��زة مقبلة عل��ى كارثة حقيقي��ة وخطرة 
للغاي��ة، واأن��ه يف ح��ال مل تتدخ��ل اجله��ات 
املعني��ة بال�سغ��ط عل��ى ال�سلط��ة ومن��ع هذا 
ال�سلطة الظامل"، فذل��ك يعني وفاة  "ق��رار 
الع�سرات من املر�سى خالل ال�ساعات املقبلة، 

خا�سة املحتاجني لل�سفر ب�سكل طارئ.
وبح�س��ب وزارة ال�سح��ة بغ��زة، ف��اإن 2500 
مري���س يحتاج��ون اإىل حتوي��الت خارجي��ة 
�سهري��ًا، حي��ث اأن %90 منه��م مل يح�سل��وا 
على التحويالت، م�س��رًة يف الوقت ذاته اإىل 
اأن %90 م��ن خدمات مر�س��ى ال�سرطان غر 

متوفرة يف قطاع غزة.

"غزة" مرمى الموت األخير لـمرضى السرطان
غزة- الراأي

اأعلن��ت بلدية غزة، اأن طواقمه��ا متكنت من جمع وترحيل 
نح��و ) 4( األف طن من النفاي��ات خالل الفرة املمتدة من 
ي��وم ال�سب��ت الذي �سب��ق العيد وحت��ى يوم اأم���س الأربعاء، 
م��ن كاف��ة مناط��ق واأحي��اء مدينة غ��زة ل�سيم��ا الأ�سواق 

واملنطقة التجارية يف �سارع عمر املختار.
واأفاد رئي���س ق�سم جمع وترحيل النفاي��ات ال�سلبة ماجد 
�سكر �سب��اح اخلمي�س، اأن طواقم البلدي��ة عملت على مدار 
ال�ساع��ة يف الي��وم ال��ذي �سبق العي��د، حي��ث مت تخ�سي�س 
ثالث��ة ورديات وفق��ًا خلطة العي��د التي مت و�سعه��ا للقيام 

مبهمة جمع وترحيل النفايات من كافة مناطق املدينة.
وب��ني اأن وردي��ة �سباحي��ة واح��دة عمل��ت يف الي��وم الأول 
للعي��د، حي��ث مت تفري��غ كاف��ة حاوي��ات جم��ع النفاي��ات 
وترحيله��ا للمك��ب الرئي�س �س��رق املدينة، فيم��ا مت توزيع 
العم��ل على ورديتني �سباحي��ة وم�سائية يف اليومني الثاين 
والثالث للعيد جلم��ع النفايات املنزلية من بيوت املواطنني 

يف كافة اأحياء املدينة.
ولف��ت �سكر  اإىل اأن اأكرث من ) 420( عامٍل للنظافة عملوا 

على مدار ال�ساعة خالل يوم ال�سبت الذي �سبق العيد وذلك 
بهدف جمع النفايات من كافة املناطق والأحياء ا�ستعدادا 
ل�ستقب��ال العي��د. وفيم��ا يتعلق بفتح احلدائ��ق وا�ستقبال 
املواطن��ني، اأو�سح��ت البلدي��ة اأن األف املواطن��ني توافدوا 
عل��ى احلدائق العام��ة يف املدينة ل�سيم��ا حدائق اجلندي 

املجه��ول، واملنتزه الرئي���س يف �سارع عمر املختار، وحديقة 
احلي��وان جن��وب حي الزيت��ون، حيث عمل��ت البلدية على 
جتهيز احلدائق و�سيانته��ا قبل العيد ا�ستعدادا ل�ستقبال 
املواطنني. وبخ�سو���س �سخ كمية اإ�سافية من املياه لتلبية 
الحتياج��ات املتزاي��دة للمواطن��ني خ��الل ف��رة العي��د، 

اأك��دت البلدية اأنه مت ت�سغيل جمي��ع اآبار املياه يف املدينة 
لزي��ادة كمي��ة املياه بنف���س الكمية الت��ي مت �سخها طيلة 
اأي��ام �سهر رم�س��ان الف�سيل، حيث مت تزوي��د كافة مناطق 

املدينة بكميات كافية من املياه.
وفيم��ا يتعل��ق بتنظي��م الأ�س��واق وال�س��وارع العام��ة ومنع 
اأ�سحاب الب�سط��ات الع�سوائية من التع��دي على الأر�سفة 
والطرقات يف الأيام الت��ي �سبقت العيد، اأو�سحت البلدية 
اأن طواقمه��ا حافظ��ت عل��ى النظ��ام بالتعاون م��ع �سرطة 
البلدي��ات ومت ت�سهي��ل حرك��ة املواطن��ني وتنظي��م عم��ل 
الباع��ة املتجول��ني وال�سم��اح له��م للبي��ع يف املناط��ق التي 

لتعيق احلركة .
وبين��ت اأن جمي��ع مناط��ق املدين��ة كان��ت مفتوح��ة اأم��ام 
ال�سي��ارات وامل��ارة با�ستثن��اء املنطق��ة ال�سرقية م��ن �سارع 
عم��ر املخت��ار واملمت��دة م��ن مي��دان فل�سط��ني غرب��ا وحتى 
حديق��ة ال�سجاعي��ة �سرقا والتي مت اإغالقه��ا بالتعاون مع 
�سرط��ة امل��رور يف اليوم ال��ذي �سبق العي��د اأم��ام ال�سيارات 
فق��ط للتقليل م��ن حالة الزدح��ام ال�سديد ال��ذي �سهدته 

املنطقة وت�سهيل حركة املت�سوقني، ومنع حوادث ال�سر.

أكثر من )420( عامٍل شاركوا في عملية النظافة

بلدية غزة تجمع )4( أالف طن من النفايات خالل العيد
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

يوا�س��ل الحت��الل الإ�سرائيل��ي الدو�س على 
كل مع��اين وقيم حقوق الإن�س��ان باإجراءاته 
القمعي��ة والتع�سفي��ة �سد الأ�س��رى، ول يعباأ 
بتل��ك الن�سو���س والتفاقي��ات الت��ي اأقره��ا 
الإن�س��ان  ال��دويل حلماي��ة حق��وق  املجتم��ع 
و�سون كرامته وخا�سة الأطفال القا�سرين .
توؤك��د  الت��ي  احلي��ة  ال�سه��ادات  وتتوا�س��ل 
ا�ستم��رار الحت��الل يف �سيا�س��ة الإجرامي��ة 
بح��ق الأطفال الأ�س��رى، من اعتق��ال همجي 
و�سغط وابت��زاز وتعذيب، وكل ي��وم تنك�سف 
حقائ��ق جدي��دة م��ن خ��الل ال�سه��ادات التي 
القا�سري��ن  الأطف��ال  ه��وؤلء  به��ا  ي��دىل 
اإن�ساني��ة  ل  قا�سي��ة،  ظ��روف  يف  املعتقل��ون 
وميار���س بحقه��م كل اأ�سكال التعذي��ب بعيدًا 

عن الأ�سواء .
ن�ستعر���س هن��ا �سه��ادات جدي��دة اأدىل به��ا 
اأطف��ال قا�سري��ن ح��ول تعر�سه��م للتعذي��ب 
وال�سرب القا�سي واملعامل��ة ال�سيئة والتنكيل 
حي��ث  وا�ستجوابه��م  اعتقاله��م  خ��الل  به��م 
اأفاد الفتى الأ�س��ر ” �سيف حممد اأبو عامر” 
بتاري��خ  اعتق��ل  اأن��ه  جن��ني،  م��ن  عام��ًا   17
، بعد اقتحام جنود الحتالل   2/3/2017

من��زل عائلته وداهموا غرفت��ه وهو نائم، وقام 
اأح��د اجلن��ود بدفع��ه بال�سالح ليوقظ��ه، حيث 
اأفاق مذعورا من املفاجًاة، ثم نزعوه بالقوة من 
فرا�س��ه، وانهالوا عليه بال�سرب املربح ، وقيدوا 
يدي��ه اإىل اخلل��ف وع�سب��وا عيني��ه بق�س��وة ، 
وبع��د تفتي�س البيت بهمجية قام��وا بنقله اإىل 

�ساحنه ع�سكرية .
واأ�ساف الفت��ى ” اأبوعامر” باأن اجلنود و�سعوه 
ب�ست��ى  �سرب��ه  يف  وا�ستم��روا  اأقدامه��م  حت��ت 
الو�سائ��ل ط��وال الطري��ق ، اإ�ساف��ة اإىل تعم��د 
�سائ��ق ال�ساحن��ة الإ�س��راع والدخ��ول يف ط��رق 
بالأر���س  لك��ى ي�سط��دم ج�س��ه ووج��ه  وع��ره 

ب�س��كل م�ستمر مما �سبب له العديد من الكدمات 
واخلدو�س يف الوجه والظهر .

وا�ستط��رد الفتى باأن اجلن��ود اأنزلوه يف مع�سكر 
جي�س قريب وبقي مرميا يف اخلارج على الأر�س 
مقي��د اليدي��ن مع�س��ب العين��ني مل��دة 6 �ساعات 
تقريب��ا، وبعد ذلك نق��ل اإىل �سجن حواره وبقي 
هناك ملدة 4 �ساعات، ومن هناك نقل اإىل معتقل 
اجللم��ة للتحقيق، وبقي هناك 4 اأيام يف زنزانة 
انفرادي��ة، ث��م نق��ل عن��د الع�ساف��ر يف �سج��ن 
جمي��دو ليبقى هن��اك 3 اأيام، ومن ث��م اأرجعوه 
ثانية اإىل زنازي��ن اجللمة ليعي�س 6 اأيام اأخرى 
يف زنزان��ة انفرادي��ة حي��ث عانى كث��رًا هناك 
م��ن و�س��ع نف�سي �سعب ج��دًا، ثم نق��ل اإىل ق�سم 

الأ�سبال فى �سجن جمدو.
بينم��ا ق��ال الفت��ى الأ�س��ر ” دري��د عب��د بن��ي 
�سم�س��ه ” من نابل�س والبالغ من العمر 16 عامًا، 
ب��اأن ع��دد كبر م��ن جن��ود الحت��الل اقتحموا 
من��زل عائلت��ه فج��رًا يف اأواخ��ر �سه��ر فرباي��ر 
املا�س��ي ، ودخل��وا غرفت��ه وه��و نائ��م واأيقظوه 
بوح�سي��ة متعمدي��ن اإخافته واإرعاب��ه ، ثم قام 
اجلنود بعد التاأكد م��ن �سخ�سيته بتقييد يديه 
اإىل اخلل��ف بقيود بال�ستيكي��ة ب�سكل موؤمل، ثم 
اأجل�س��وه وحقق��وا مع��ه لأك��رث م��ن �ساعت��ني يف 
غرفت��ه ، يف الوقت ال��ذى كانوا يحتجزون بقيه 

اأفراد العائلة جميعًا يف غرفة اأخرى .
�سم�س��ه” ب��اأن اجلن��ود  “بن��ى  الفت��ى  واأ�س��اف 

اأخرج��وه بع��د التحقي��ق ، وخ��الل نزول��ه على 
درج املن��زل ق��ام اأح��د اجلن��ود بدفع��ه بقدم��ه 
عل��ى ظهره والقى به م��ن اأعلى ال��درج مما اأدى 
لإ�سابت��ه بالعدي��د م��ن الر�سو���س والكدم��ات، 
وخ��ارج البي��ت ع�سب��وا عيني��ه ث��م م�س��وا ب��ه 
توق��ف  م��كان  و�سل��وا  حت��ى  طويل��ة  م�ساف��ة 
لل�ساحن��ة  واأدخل��وه  الع�سكري��ة،  ال�ساحن��ة 
واأ�سقط��وه عل��ى بطن��ه ث��م دا�س��وا عل��ى ظهره 

باأقدامهم واأحذيتهم.
وتوج��ه به اجلن��ود اإىل مع�سكر ح��واره والقوا 
ب��ه يف اخل��ارج حي��ث ال��ربد ال�سدي��د يف مث��ل 
ه��ذا الوق��ت م��ن ال�ست��اء وبق��ي جال�س��ًا عل��ى 
الأر���س لعدة �ساع��ات واجلنود وكلم��ا مر عليه 

اأح��د اجلنود يق��وم ب�سربه، وبعد ذل��ك اأُدخل 
للفح���س الطب��ي ث��م اإىل غرف��ة بق��ي فيه��ا 3 
�ساع��ات، وبع��د ذل��ك نق��ل اإىل ق�س��م الأ�سب��ال 
�سج��ن جمدو ، وبعدها باأ�سب��وع نقل اإىل معتقل 
�س��امل حيث مت التحقيق معه ل�ساعات ثم اأعيد 

اإىل جمدو .
كذل��ك تعر�س الفت��ى الأ�سر “جم��د عمرين” 
16 �سنة، من اخلليل، اإىل ظروف قا�سية عند 
العتق��ال يف فرباي��ر املا�س��ي ، حي��ث اقتح��م 
اجلن��ود من��زل وال��ده فج��رًا بع��د اأن ك�س��ورا 
الأب��واب ودخل��وا املن��زل فجاأة ، وحج��زوا كل 
اأن  وبع��د  واح��دة،  غرف��ة  يف  العائل��ة  اأف��راد 
تاأك��دوا من �سخ�سيت��ه ، ا�سطحبوه اإىل اخلارج 
ومل ي�سمح��وا ل��ه بتبدي��ل مالب�س��ه وارت��داء 
مالب���س ثقيل��ة ، حي��ث كان اجلو ماط��رًا ، وقد 
قي��دوا يدي��ه وع�سب��وا عيني��ه بق��وة ، وبع��د 
علي��ه  انهال��وا  مبا�س��رة  املن��زل  م��ن  اخل��روج 
بال�س��رب امل��ربح و�سرب��وه باأيديه��م واأرجله��م 
وبال�س��الح على ظهره وراأ�س��ه وقدميه، واأ�سيب 

بالعديد من الر�سو�س والكدمات .
واأ�س��اف ب��اأن جندي��ني اقتاداه م�ساف��ة طويلة 
تعر���س خالله��ا لل�س��رب امل�ستم��ر و�سق��ط على 
الأر�س عدة م��رات مما ادى ، حتى و�سلوا مكان 
توقف اجلي��ب الع�سكري، واأ�سي��ب بالعديد من 
اجل��روح يف وجهه وج�سم��ه، وبعد ذل��ك دفعوه 
بق��وه اىل داخ��ل اجلي��ب، واأنزل��وه يف مع�سك��ر 
كرم��ي ت�سور وبقي مرميًا مل��دة �ساعة يف اخلارج 
عل��ى الأر�س وحت��ت املط��ر وبعد ذل��ك اأدخلوه 
ال�سابع��ة  ال�ساع��ة  حت��ى  في��ه  بق��ي  لكرف��ان 
�سباحًا، ثم نقل اإىل مركز التحقيق يف ع�سيون، 
وحق��ق معه لعدة �ساع��ات، وكان املحقق مي�سكه 
من راأ�س��ه وي�سربه بقوه بالطاولة، ثم نقل اإىل 
�سج��ن عوف��ر مل��دة 17 يوم��ًا، وبعدها نق��ل اإىل 

�سجن جمدو .

شهادات حية ألسرى قاصرين تعرضوا لظروف 
وحشية خالل االعتقال والتحقيق

خطوات ايجابية
 الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ح�سام الدجن��ي، يرى اأن 
الج��راءات الأمني��ة ب��ني �سين��اء وقط��اع غ��زة ه��ي 
ترجم��ة للتفاهمات بني م�سر وحرك��ة حما�س، واأنها 

خطوة مهمة يف اإطار تعزيز الثقة.
ويقول الدجني يف حديث للراأي:" اإن هذه التفاهمات 
ق��د يبنى عليها لحقًا خط��وات متبادلة من الطرفني 
تنعك���س اإيجاب��ا عل��ى قط��اع غ��زة وعل��ى م�س��ر عرب 
تعزي��ز التبادل التجاري بني البلدين، وفتح معرب رفح 

والتاأكيد على دور م�سر كدولة مركز يف املنطقة".
ويتوق��ع املحل��ل ال�سيا�س��ي اأن خط��وات بن��اء الثق��ة 
�ست�ساهم يف تطوي��ر العالقة بني حما�س وم�سر، واأنه 
ل��و قارن��ا اخلط��اب يف و�سائ��ل الإعالم امل�س��ري اليوم 
باملقارن��ة مع ال�سابق، فقد ب��ات وا�سحًا حجم الفرق، 
وكلم��ا ا�ستمرت اخلط��وات �ستاأخذ العالق��ات منحنى 
ت�ساع��دي اأف�س��ل �سينعك�س ايجابا عل��ى م�سر وقطاع 

غزة.

مصلحة للطرفين
ويتف��ق املحل��ل ال�سيا�سي هاين حبيب م��ع �سابقه على 
اأن هن��اك جمل��ة من التفاهم��ات على اإثر زي��ارة وفد 
حما���س مل�سر قبل ب�سعة اأيام، وهو ما يدل على تطور 

العالقات بني الطرفني.
ف��اإن  لل��راأي،  حدي��ث  يف  حبي��ب  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
الج��راءات الأمني��ة على احل��دود مع غ��زة و�سيناء 
هو من اأجل توف��ر مزيد من الأمن للجانبني، ونتيجة 
لتل��ك التفاهم��ات �سيق��وم وف��د م��ن حرك��ة حما���س 
بزي��ارة القاهرة لتاأكيد هذا الأمر واأن القرارات التي 

مت اتخاذها �سيتم تنفيذها.
و�ست�سه��د العالقات ب��ني م�سر وحما���س حت�سنا كبرا 
ع��ن  احلدي��ث  عق��ب  خا�س��ة  وانفتاح��ا،  واإيجابي��ا 
جتديد مع��رب رفح وترميمه لت�سهي��ل عبور امل�سافرين 
م��ن  كب��رة  كمي��ات  لإدخ��ال  بالإ�ساف��ة  والتج��ارة، 
الوق��ود، وهو م��ا يدل على وجود ب��وادر اأف�سل ل�سالح 

قطاع غزة، على حد توقعات حبيب.
ويعت��رب الكاتب واملحل��ل ال�سيا�سي م�سطف��ى ال�سواف 
اأن الإج��راءات الأمني��ة يف املنطق��ة احلدودي��ة بني 
غ��زة و�سين��اء ه��ي مطل��ب اأمن��ي م�س��ري، كم��ا تعترب 
مطل��ب فل�سطين��ي، فم�س��ر ت�سك��و م��ن عملي��ات ت�سلل 
م��ن قطاع غ��زة ل�سين��اء، يف وقت ت�سكو في��ه غزة من 
اإدخال كمي��ات هائلة من املواد املخ��درة عرب املنطقة 

احلدودية.
واإىل جان��ب ذل��ك، تعت��رب تل��ك الج��راءات �سرورة 
لغ��زة وم�سر وت�ساع��د على �سبط احلرك��ة املرورية، 
الت��ي مت  م��ن الج��راءات  �سم��ن جمموع��ة  وتاأت��ي 

التفاهم عليها يف القاهرة.
ويقول ال�سواف يف حديثه للراأي:" اإن القادم �سيكون 
اأف�س��ل لغ��زة، و�سي�سهد اإدخ��ال بع�س املع��دات وكافة 
احتياج��ات غ��زة خا�س��ة بع��د حت�سن العالق��ات بني 
اجلان��ب امل�س��ري وحركة حما���س والتق��ارب الوا�سح 
اأن اجلان��ب  "، مو�سح��ا  بينهم��ا يف الف��رة الأخ��رة 
امل�سري يرف�س ا�ستقبال الرئي�س حممود عبا�س واأنه 

مت اإ�سقاطه من قائمة م�سر .

ولالقتصاد نصيب
وم��ن ناحية اقت�سادي��ة، تعترب الج��راءات الأمنية 
يف املنطق��ة احلدودي��ة ب��ني م�س��ر وغزة ه��ي مقدمة 
لوجود منطقة جتارية، وهو ما من �ساأنه اأن يوفر �سلع 
وب�سائ��ع بثمن اأقل واأي�سا من �ساأن��ه اأن ينع�س موازنة 
قط��اع غ��زة، وفق م��ا ذكره اخلب��ر القت�س��ادي نهاد 

ن�سوان.
ويق��ول ن�س��وان يف حدي��ث لل��راأي:" نح��ن م��ع ه��ذه 
الوجه��ة، لأن قط��اع غ��زة يدف��ع �سهري��ا 115 مليون 
ويت��م  لالحت��الل  تذه��ب  املقا�س��ة"  اأم��وال  دولر" 
حتويله��ا لل�سلط��ة، ويف ح��ال التج��ارة م��ع م�س��ر يتم 

اقتطاع جزء من املبلغ لتح�سني ظروف القطاع".
ويف ح��ال حت�س��ن الظ��روف القت�سادي��ة بغ��زة ف��اإن 
التح�سن �سيكون على كل القطاعات، ولكن ذلك يحتاج 

لوقت ب�سبب تراكم الأزمات والكوارث.
ويتوق��ع ن�س��وان اأن تتح�س��ن ظ��روف قط��اع غ��زة يف 
غ�سون اخلم�س �سنوات القادمة ولكن ب�سكل تدريجي، 
واأن��ه من الأف�سل اأن تكون وجه��ة الفل�سطينيني بغزة 
م��ن ناحي��ة التب��ادل التج��اري م��ع م�س��ر ولي���س م��ع 

الحتالل.
جوه��ري  ف��رق  هن��اك  �سيك��ون  ذل��ك،  جان��ب  واإىل 
لتح�سن العالقات مع م�س��ر من ناحية ت�سدير ب�سائع 
ومنتج��ات م��ن غ��زة لالأرا�س��ي امل�سرية، فغ��زة لديها 
الكث��ر م��ن ال�سناع��ات والب�سائ��ع الت��ي حرم��ت م��ن 
ت�سديرها، وم�سر اأحن على الفل�سطينيني من ال�سلطة 

والحتالل، على حد تعبر ن�سوان.
من جهته، اأعلن اأمني عام اللجنة الإدارية احلكومية 
يف قطاع غزة اأ�سامة �سعد، عن توجه وفد فني حكومي 
م��ن قطاع غزة اإىل القاهرة لبحث تطبيق التفاهمات 

الأخرة التي جرت مع امل�سئولني امل�سريني.

وق��ال �سع��د يف ت�سري��ح خا���س لوكال��ة "ال��راأي":" 
اإن الوف��د يتك��ون م��ن ممثل��ني ع��ن وزارات الداخلي��ة 
وال�سح��ة والقت�س��اد واملالي��ة"، م�س��را اإىل اأن م��ن 
�سم��ن الق�ساي��ا الت��ي �سيناق�سه��ا الوف��د م��ع اجلان��ب 
امل�س��ري هي اجلوان��ب الأمنية على احل��دود وق�سية 

معرب رفح وملف الكهرباء والوقود.

االجراءات األمنية الحدودية.. خطوة أولى لتنصيب عالقة مصر وغزة
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

يب��دو اأن التط��ور ال��ذي ت�سه��ده العالق��ة بني 
م�س��ر وحرك��ة حما���س يف الآون��ة الأخ��رة 
�سيلق��ي بظالله الإيجابي��ة و�سي�سب يف �سالح 
الطرف��ني، خا�سة بع��د جمموع��ة الت�سهيالت 
يتعل��ق  فيم��ا  امل�س��ري  اجلان��ب  قدمه��ا  الت��ي 
باإدخ��ال كمي��ات كب��رة م��ن الوق��ود وترميم 
معرب رفح لت�سهي��ل حركة الفل�سطينيني، وكان 

احلديث عن اإجراءات اأمنية على احلدود بني 
م�سر وغزة هو ثمرة ملجموعة  من التفاهمات 

اأجرتها حما�س يف القاهرة.
وت�سم��ل املرحل��ة الأوىل م��ن العم��ل ت�سوي��ة 
املنطق��ة احلدودي��ة، وو�س��ع اأ�س��الك �سائك��ة 
وكام��رات واأب��راج مراقب��ة و�سب��كات اإن��ارة، 
فيم��ا �ستمتد اإىل �سمال احلدود مل�سافة 100م 
رف��ح  مع��رب  م��ن  �سرق��ًا  احل��دود  ط��ول  عل��ى 

وحت��ى البح��ر غرب��ًا مل�ساف��ة 12 كيل��و م��ر. 
وي��رى كت��اب وحملل��ون فل�سطيني��ون اأن تل��ك 
م�س��ر  ايجابي��ا عل��ى  �ستنعك���س  الج��راءات 
وغ��زة م��ن ناحي��ة تعزي��ز التب��ادل التجاري 
امل�سري��ة،  الفل�سطيني��ة  العالق��ات  وحت�س��ني 
ودليل عل��ى مدى التقارب ب��ني حركة حما�س 
وم�سر، موؤكدين عل��ى اأن القادم �سيكون اأف�سل 

ويف �سالح القطاع املحا�سر.

غزة- الراأي
ح��ذرت وزارة ال�سح��ة يف غ��زة، يف دخ��ول مر�س��ى 
ال�سرط��ان واأمرا���س الدم مرحلة حرج��ة للغاية، 
بحالته��م ال�سحي��ة، جراء ع��دم توف��ر الأدوية اأو 

حتوليهم للعالج باخلارج.
وقال��ت ال��وزارة يف بيان و�س��ل "ال��راأي" ، اإنها اأمام 
قل��ق حقيقي على حي��اة ع�سرات املر�س��ى امل�سابني 
بال�سرط��ان واأمرا�س الدم، بعد دخولهم يف مرحلة 
حرجة للغاية ج��راء ا�سطراب و تاأخر جرعاتهم 

العالجي��ة و ذل��ك ب�سب��ب وق��ف توري��د الدوية و 
التحوي��الت العالجي��ة م��ن رام اهلل م��ن جان��ب و 
تعن��ت الحت��الل الإ�سرائيل��ي يف ال�سم��اح خل��روج 
ع��دد كبر ممن ح�س��ل على حتوي��الت عالجية يف 

الفرة ال�سابقة من جانب اخر.
بال�سغ��ط  اجله��ات  كاف��ة  م��ن  ال�سح��ة  وطالب��ت 
عل��ى ال�سلط��ة يف رام اهلل لتوري��د الدوي��ة ب�س��كل 
ف��وري حي��ث ان املر�سى الذين يحتاج��ون جرعات 
كيماوي��ة و ادوي��ة مناع��ة يف حالة تفاق��م �سحي 

م�ستم��ر لغي��اب معظمه��ا. كذل��ك طالب��ت بال�سغط 
عليهم لإمت��ام اجراءات �سدور التحويالت العالقة 
يف الع��الج باخل��ارج ب�س��كل عاج��ل قب��ل اأن، نفق��د 
املر�س��ى واحدًا تل��و الخر خالل الي��ام القادمة، 
كم��ا ح��دث م��ن الأطف��ال الأربع��ة خ��الل اليومني 

املا�سيني.
كما وطالبت ال�سحة من م�سر فتح معرب رفح الربي 
ب�سكل عاجل خلروج مئات املر�سى الذين ي�سكل لهم 

املعرب �سريان حياة و طوق جناة.

احلقوقي��ة  و  الدولي��ة  املوؤ�س�س��ات  دع��ت  كذل��ك 
ممار�سات��ه  لوق��ف  الحت��الل  عل��ى  بال�سغ��ط 
العن�سرية بحق املر�س��ى واحرام القانون الدويل 
الن�ساين و اتفاقية جنيف الرابعة يف التعامل مع 

املر�سى و�سمان تنقلهم ب�سكل امن.
وكان��ت ال�سلط��ة يف رام اهلل ق��ررت وقف حتويالت 
الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  ل��دى  اخل��ارج  يف  الع��الج 
والأردن، اإ�سافة لوقف توريد الأدوية لقطاع غزة، 

ما و�سع املر�سى باأو�ساع �سحة حرجة للغاية.

جراء عدم توفر األدوية والتحويالت العالجية

الصحة تحذر من دخول مرضى السرطان والدم مرحلة صحية حرجة
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غزة- الراأي
ق��ال املتحدث با�س��م وزارة الداخلية بغزة 
خمت�س��ة  فني��ة  جلن��ة  "اإن  الب��زم،  اإي��اد 
�ستغادر قطاع غ��زة خالل الأ�سبوع اجلاري 
اإىل القاه��رة؛ لبح��ث احتياج��ات املنطقة 
التفاهم��ات  عل��ى  بن��اًء  وذل��ك  العازل��ة 

الأخرة مع القيادة امل�سرية.
 واأ�ساف يف ت�سريحات �سحفية "اإن الهدف 
من الزيارة، يتمثل يف تقدمي الحتياجات 
عل��ى  العازل��ة  املنطق��ة  لإقام��ة  الالزم��ة 
احل��دود اإىل اجلان��ب امل�س��ري؛ م��ن اأج��ل 
توفر الأدوات املتعلق��ة بتاأمني احلدود يف 

ظل عدم توفر عدد من الأدوات".
ويذك��ر اأن وزارة الداخلي��ة ق��د �سرعت يف 
اإن�س��اء منطق��ة عازلة على احل��دود بعمق 
100 م��ر داخ��ل الأرا�س��ي الفل�سطيني��ة 
بحي��ث ت�سب��ح منطق��ة ع�سكري��ة مغلق��ة؛ 
وذل��ك م��ن اأج��ل ت�سهي��ل مراقب��ة احلدود 

ومنع تهريب املخدرات وت�سلل املطلوبني.

البزم: لجنة فنية 
ستغادر لمصر 
لبحث احتياجات 
المنطقة العازلة

رفح- الراأي
بتنفي��ذ  الوطن��ي  والأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  �سرع��ت 
احل��دود  �سب��ط  اإج��راءات  م��ن  جدي��دة  مرحل��ة 

اجلنوبية مع جمهورية م�سر العربية.
ال��وزارة  خط��ة  �سم��ن  الإج��راءات  ه��ذه  وتاأت��ي 
وتعزي��ز  وال�سيط��رة  ال�سب��ط  لزي��ادة  واإجراءاته��ا 

احلالة الأمنية على احلدود اجلنوبية للقطاع.

وت�سم��ل املرحل��ة الأوىل من هذه الإج��راءات تعبيد 
وت�سوي��ة الطري��ق على ال�سريط احل��دودي اجلنوبي 
بطول 12 كيلو مر، اإىل جانب ن�سر منظومة مراقبة 
بالكامرات واأب��راج مراقبة، ف�ساًل عن تركيب �سبكة 

اإنارة كاملة على طول احلدود.
ويف ه��ذا ال�س��دد، ق��ال الل��واء توفيق اأب��و نعيم وكيل 
وزارة الداخلي��ة والأمن الوطن��ي اإن هذه الإجراءات 

تاأت��ي يف �سياق نتائ��ج الزيارة الأخ��رة للوفد الأمني 
جلمهورية م�سر والتفاهمات التي متت يف هذا الإطار.
واأ�س��اف اأبو نعيم اأنه يجري حالي��ًا العمل على اإن�ساء 
منطق��ة عازل��ة على احل��دود بعمق 100 م��ر داخل 
الأرا�سي الفل�سطينية بحيث ت�سبح منطقة ع�سكرية 
مغلق��ة؛ وذلك من اأجل ت�سهي��ل مراقبة احلدود ومنع 
تهري��ب املخدرات وت�سل��ل املطلوبني، لفت��ًا اأنه �سيتم 

تذليل العقبات والعوائق يف هذا الإطار.
واأك��د اأبو نعيم اأن هذه الإج��راءات م�ستمرة من اأجل 
حتقيق ال�سيطرة التامة على احلدود اجلنوبية ومنع 
الت�سل��ل والتهريب ب�سكل كام��ل، موجهًا ر�سالة طماأنة 
للجان��ب امل�سري ب��اأن الأم��ن القومي امل�س��ري هو اأمن 
قوم��ي فل�سطين��ي، "ول ميك��ن اأن ن�سم��ح ب��اأي تهدي��د 

للحالة الأمنية امل�ستقرة على احلدود اجلنوبية".

أبو نعيم: منطقة عازلة بعمق 100 متر داخل األراضي الفلسطينية

 الداخلية تشرع بتنفيذ مرحلة جديدة على الحدود الجنوبية


