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صحيفة يومية شاملة  
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تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأعلنت وزارة الأوق��اف وال�سئون الدينية بغزة 
الإج��راءات والرتتيب��ات  كاف��ة  م��ن  انتهائه��ا 
الالزم��ة اخلا�س��ة بحجاج "قطاع غ��زة" ملو�سم 

احلج لهذا العام 2017.
وق��ال مدير عام احلج والعم��رة بالوزارة عادل 
�سواحل��ة:" اإن ال��وزارة عل��ى م�س��ارف النتهاء 
م��ن ا�ستئجار الفن��ادق وال�سكن للحجاج يف مكة 
املكرم��ة واملدينة املن��ورة، كم��ا مت توقيع عقد 
لتح�سني عملية نقل احلجاج من خالل حافالت 
حديثة ومريحة من واإىل احلرم املكي يف جميع 
ال�سلوات"، لفت��ا اىل اأنه مت حت�سني احلافالت 
الناقلة م��ن مكة اإىل املدينة لتكون مبوا�سفات 
حديث��ة، فيم��ا مت توقيع عقود الط��ران لنقل 
احلجيج ج��وًا عرب طائرات م�سري��ة اإىل مطار 

جدة.

خدمات وتسهيالت مميزة
ووف��ق ما ذكره �سواحل��ة يف حديثه للراأي، فاإن 
وزارت��ه انتهت من جتهي��ز مالب�س الحرام لكل 
م��ن الن�ساء والرج��ال، وانتهت اأي�س��ا من توفر 
حاف��الت لنق��ل احلجاج م��ن اأماك��ن �سكناهم يف 
كافة مناطق مدينة غزة اإىل معرب رفح الربي، 

م��ن اختي��ار  اأي�س��ا  اأن��ه مت النته��اء  مو�سح��ا 
اخل��ربة  ح�س��ب  للحج��اج  املرافق��ة  البعث��ات 

والكفاءة.
ولفت اإىل اأن الي��وم �سيتم نقل جميع اجلوازات 
اخلا�س��ة باحلج��اج من مع��رب بيت حان��ون اإىل 
ال�سف��ة الغربي��ة وم��ن ث��م اإىل عم��ان وبعدها 
ملطار القاهرة وت�سليمه��ا لل�سفارة الفل�سطينية 
لتفريزه��ا، م�س��را اإىل اأن ع��دد احلج��اج لهذا 

العام و�سل اإىل 2508 حاج وحاجة.
مبغ��ادرة  القط��اع  حج��اج  قواف��ل  و�ستب��داأ 
الأرا�س��ي الفل�سطيني��ة اإىل اململك��ة العربي��ة 
 14 املواف��ق  الثن��ني  ي��وم  �سب��اح  ال�سعودي��ة 
اأ�سبوع��ني،  م��دار  وعل��ى  2017م  اأغ�سط���س 
فيم��ا �سيك��ون موع��د املغ��ادرة يف العا�س��ر م��ن 
�سبتم��رب وعلى مدار اأربعة اأي��ام متتالية، حيث 
�سيغ��ادرون القط��اع ع��رب معرب رفح ال��ربي اإىل 
مط��ار القاه��رة ال��دويل وم��ن ث��م اإىل اململك��ة 

العربية ال�سعودية.
وب�ساأن الت�سهيالت املقدمة للحجاج، اأ�سار مدير 
ع��ام احلج والعم��رة، اإىل اأن ال��وزارة انتهت من 
اختي��ار بعث��ات احلج م��ن الإداري��ني والوعاظ 
�سرافق��ون  الذي��ن  والإعالمي��ني  والأطب��اء 
احلجاج يف جميع مراحل رحلة احلج، ومهمتهم 

ال�سه��ر عل��ى راحة احلجي��ج وت�سهي��ل �سفرهم 
وخدمته��م وتعليمه��م منا�س��ك احل��ج والعمرة، 
مبينا اأن الوزارة ت�سع ن�سب عينها راحة احلاج 
وتاأمني �سفرهم منذ اللحظة الأوىل خلروجهم 

وحتى عودتهم �ساملني اإىل اأر�س الوطن.
وفيم��ا يتعل��ق بارتفاع ت�سعرة احل��ج، اأو�سح اأن 
�سب��ب الرتف��اع يف الت�سع��رة يع��ود اإىل ارتفاع 
�سع��ر تذك��رة الط��ران، واأي�س��ا ارتف��اع ثم��ن 
ال�سك��ن وتاأج��ر الفن��ادق اخلا�س��ة باحلج��اج 

الفل�سطينيني.
 وتبل��غ ت�سع��رة احل��ج له��ذا الع��ام 1438ه��� 
يف  احل��رام  اهلل  بي��ت  حلج��اج  2017م،   -
اأي  دين��ارًا،   2190 اجلنوبي��ة(  )املحافظ��ات 
باأعل��ى م��ن الع��ام املا�س��ي مبق��دار 150 دين��ار 

اأردين.

العام األكثر أفضلية
وب�س��اأن ت�سجي��ل اأ�سم��اء جدي��دة للح��ج، فل��م 
تتخ��ذ وزارة الأوق��اف بغ��زة اأي ق��رار بفت��ح 
الباب من جديد، حيث يوجد لدى الوزارة اأكرث 
م��ن 7000 األف ح��ج م�سجل��ون لديه��ا، ولي�س 
م��ن ال�سه��ل عليه��ا ت�سجي��ل اأ�سماء جدي��دة اأو 
اإ�ساف��ة على الأ�سماء املوجودة، لكن الوزارة يف 

الوقت ذاته ت�سعى لب��ذل جهود جبارة، وتقوم 
بالتوا�سل مع ال�سقاء ال�سعوديني بهذا ال�ساأن.

وبالرغ��م من الظ��روف ال�سعبة الت��ي مرت بها 
وزارة الأوق��اف مقارنة بال�سن��وات املا�سية، اإل 
اأن طواق��م ال��وزارة واللجنة امل�سرتك��ة متكنتا 
م��ن اتخاذ كل الج��راءات املطلوبة هذا العام، 
حيث �سيكون هذا الع��ام اأكرث اأف�سلية من العام 

املا�سي. 
اأم��ا فيم��ا يخ���س التطعيم��ات، اأك��د �سواحل��ة 
ال�سح��ة  وزارة  مبخاطب��ة  قام��ت  وزارت��ه  اأن 
الف�سلطيني��ة بغ��زة م��ن اأج��ل الب��دء بتطعي��م 
احلج��اج، حيث ح�سلت الأوق��اف على وعودات 
بالإ�س��راع يف ذل��ك والنته��اء منه��ا، مبين��ا يف 
ال�سي��اق ذات��ه اأن هن��اك تن�سيق وتع��اون كامل 
مع �س��ركات ومكاتب احل��ج والعم��رة املرخ�سة 
واملوؤهل��ة م��ن قب��ل وزارة الأوق��اف يف جمي��ع 
مراحل مو�سم احلج من اأجل اإجناح مو�سم احلج 
وتق��دمي اأف�س��ل اخلدم��ات حلج��اج بي��ت اهلل 

احلرام.
واأع��رب مدي��ر عام احل��ج ع��ن اأمل��ه اأن يتمكن 
احلج��اج م��ن ال�سف��ر باأم��ن و�س��الم، موؤك��دًا اأن 
ال��وزارة تب��ذل كل م��ا بو�سعها من اأج��ل ت�سهيل 

�سفر احلجاج واإجناح املو�سم.
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ستغادر في 14 أغسطس 

في أروقة "التشريعي"
رئي���س اللجن��ة القانوني��ة يف املجل���س الت�سريع��ي النائ��ب 
امل�ست�س��ار حمم��د ف��رج الغ��ول ق��ال: "اإن م�س��روع القان��ون 
لإن�س��اء املحكم��ة جاه��ز، لكن �سيت��م عر�سه عل��ى جهات من 
ذات الخت�سا���س، يف جل�سات ا�ستماع ومناق�سة مع موؤ�س�سات 
حقوقي��ة وموؤ�س�سات جمتمع مدين، وبن��اء على تلك الور�س 
يتم تنقيحه بال�س��ورة املتفق عليها، ثم يعر�س على املجل�س 

الت�سريعي يف القراءات املختلفة.
واأو�س��ح الغول ل� "فل�سطني"، اأن املجل�س الت�سريعي نظم اأكرث 
م��ن لق��اء يف ه��ذا ال�سي��اق، وناق�س القان��ون بق��راءة ت�سمى 
املناق�س��ة العام��ة، حيث اأخ��ذ املوافقة على امل�س��روع، ولكنه 
الآن ما زال بالقراءة الأوىل، ويحتاج لور�سة عمل لإن�ساجه 

ب�سورة اأكرب.
وب��ني اأن القان��ون يه��دف لإح��داث تخ�س�س بنظ��ر الق�سايا 
والقت��ل  املخ��درات  وق�ساي��ا  الك��ربى  كاجلناي��ات  الك��ربى 
وغره��ا، ليك��ون اأك��رث تخ�س�سا واإعط��اء �سرع��ة يف اإعطاء 
الأح��كام بطريق��ة منا�سب��ة، ب�س��كل ي�سمن ع��دم �سياع حق 
املته��م بالدفاع ع��ن نف�سه، ويكون هن��اك طريقة متخ�س�سة 
اأك��رث. وع��ن �سب��ب اإن�س��اء املحكمة، اأو�س��ح الغ��ول اأن هناك 
ق�ساي��ا جناي��ات كربى اأخ��ذت وقتا طوي��ال مل يت��م اإنهاوؤها 
حت��ى الآن نظ��را لتكد�س العدي��د من الق�سايا اأم��ام الق�ساء 
الت�سريع��ي  املجل���س  تدخ��ل  م��ن  ب��د  ل  "وكان  النظام��ي، 
لإن�س��اء املحكم��ة". وب��ني اأن معظ��م ال��دول تاأخ��ذ بنظ��ام 
"املحكم��ة اجلنائية الكربى" لتكون اأكرث تخ�س�سا و�سرعة 
ودق��ة ومهنية و�سفافي��ة وعدالة يف ه��ذه الق�سايا، واإ�سدار 
الأح��كام مبا يتنا�سب مع القانون والواق��ع لتكون اأكرث ردعا 
يف اأحكامه��ا للحد م��ن زيادة اجلرائم، ب�سب��ب املدة الطويلة 

التي تتخذها املحاكم يف اإجراءات التقا�سي".
وذك��ر اأن اإق��رار القان��ون يحت��اج اإىل تعي��ني ق�س��اة ج��دد، 
واإجن��از القان��ون م��ن قب��ل املجل���س الت�سريع��ي، موؤك��دا اأن 

املجل���س يف طريق اإجناز الأمرين، قبل انتهاء اإجازة املحاكم 
)الإج��ازة ال�سيفي��ة( من خ��الل تعيني ق�ساة ج��دد واإجناز 

القانون، اأو قد تزيد ملدة �سهر اآخر.
وح��ول تعار���س القانون مع النظ��ام الفل�سطين��ي من عدمه، 
اأك��د الغ��ول اأن قان��ون حمكم��ة "اجلناي��ات" ل يتعار�س مع 
القوان��ني الفل�سطينية وهو موج��ود بال�سفة الغربية، حيث 
اأ�سدره رئي���س ال�سلطة حممود عبا�س بطريقة غر �سرعية 
مب��ا ي�سمى "قرار بقانون" م��ن خالل ت�سكيل هيئة اإل اأنه مل 

ينفذ على اأر�س الواقع.
واأ�ساف: "يف غزة �سيكون القانون بطريقة قانونية ور�سمية 
و�سرعية ي�سدر عن املجل�س الت�سريعي، ويكون واجب النفاذ 
و�سيت��م تنفي��ذه ف��ورا يف املحاك��م الفل�سطيني��ة"، موؤكدا اأن 
القان��ون �سيكون رادعا ب�سورة كبرة ويعطي الق�سايا اأهمية 
خا�س��ة وينجزه��ا بوقت قيا�س��ي دون امل�سا���س بالإجراءات 

القانونية بحق املتهم يف الدفاع عن نف�سه.

تحضير البيئة
م��ن ناحيته، اأك��د وكيل وزارة العدل يف قط��اع غزة امل�ست�سار 
حممد النح��ال اأنه مبجرد اإقرار م�سروع القانون من املجل�س 
الت�سريع��ي، �ستت��وىل وزارة الع��دل حت�سر البيئ��ة املنا�سبة 
للمحكم��ة من حيث املكان والعاملني م��ن اأجل اجناز الق�سايا 

اجلزائية الكربى.
واأو�س��ح النحال يف ت�سريحات ل�"فل�سطني"، اأن وزارته تعمل 
ليل نهار من اأجل اجناز امل�سروع، واأن "الت�سريعي" ياأخذ على 
عاتق��ه اأن يك��ون م�س��روع املحكمة �سم��ن اأولويات��ه. وتوقع 
اأن يت��م اجناز امل�سروع خ��الل اأ�سهر، م�س��را اإىل وجود روؤية 
متوافق عليها بني احلكومة وال�سلك الق�سائي ووزارة العدل، 
واأن��ه �سيت��م قريب��ا اكتم��ال امل�س��روع، بع��د تعدي��ل امل�سودة 
الت��ي قدمت. وع��ن تعيني ق�ساة جدد، ذك��ر اأن وزارته تقوم 
باإج��راءات تعي��ني ق�س��اة لرف��د ال�سل��ك الق�سائ��ي ملحاك��م 

ال�سل��ح، وه��ذا لي�س ل��ه عالقة مبو�سوع حمكم��ة اجلنايات. 
ولف��ت اإىل اأن ق�ساة "اجلناي��ات" املخولني باحلكم بالق�سايا 
الك��ربى الت��ي يكون احلك��م فيها اأك��رث من ث��الث �سنوات هم 
م��ن حماك��م "البداي��ة" وه��م موج��ودون ، منوه��ا اإىل اأن��ه 
�سيت��م تكلي��ف بع�س الق�ساة م��ن حماكم البداي��ة بالعمل ب� 

"اجلنايات".

أمن مجتمعي
اأم��ني ع��ام املجل���س الت�سريع��ي واأ�ست��اذ القان��ون باجلامعات 
الفل�سطيني��ة د. نافذ املدهون، يقول: "اإن الهدف من ت�سكيل 
اجلناي��ات الك��ربى، و�س��ع اإج��راءات خا�سة للجرائ��م التي 

تثر املجتمع، وحتتاج ملعاجلة �سريعة".
واأ�س��اف املده��ون ل�سحيف��ة "فل�سطني": "لو ت��رك الأمر يف 
هذه الدوائر للخطوات العادية فاإنها �ستاأخذ وقتا، لكن املهم 
يف "اجلناي��ات" اخت�س��ار اج��راءات التقا�س��ي، بحيث تكون 
م��دة اجلل�سات حمددة ويلتزم فيها الق�ساة حتى يتم الف�سل 
بالق�ساي��ا ب�سرعة م��ع احلفاظ على حق املته��م بالدفاع عن 
نف�س��ه". وتاب��ع: "نحن اأمام جرائم الإطال��ة فيها مت�س اأمن 
املجتم��ع، وت�س��كل خطرا عل��ى اأ�سرة اجل��اين واملجني عليه، 
وحتت��اج اإىل �سرع��ة يف التقا�سي". واأكد املده��ون اأنه اذا ما 
مت التواف��ق بني اجلهات الق�سائي��ة واأجهزة العدالة كوزارة 
الع��دل والنياب��ة العام��ة فال يج��ب اأن تتجاوز م��دة اإقراره 
ثالث��ة اأ�سه��ر. ع�س��و الهيئ��ة التن�سيقي��ة ل�سبك��ة املنظمات 
الأهلية يف غزة حم�سن اأبو رم�سان قال: "نوؤيد وجود جهات 
ق�س��اء عادل ونزيه وم�ستقل، وقوان��ني ت�ستند ملبادئ حقوق 
الإن�س��ان، واإن اأي ت�سكيالت قانونية خارج اإطار هذه امل�ساألة 
بحاج��ة لنقا���س". واأ�س��اف اأبو رم�س��ان ل� "فل�سط��ني": "اإن 
الوجه��ة الرئي�سة للمنظمات الأهلي��ة اإنهاء حالة النق�سام 
امل�ست��وى  عل��ى  ال�سيا�س��ي  النظ��ام  ووح��دة  الفل�سطين��ي، 
الت�سريع��ي والتنفي��ذي والق�سائ��ي"، م�س��را اإىل انه مل يتم 

عر�س القانون حتى اللحظة على �سبكة املنظمات الأهلية.

حاجة ماسة
ال�سرعي��ة  الق�ساي��ا  يف  املخت�س��ة  املحامي��ة  ال�س��وا  �سه��ام 
والنظامي��ة، ت��رى اأن وجود حمكم��ة "جناي��ات" باعتبارها 
حمكم��ة خمت�س��ة �سي�ساع��د يف فه��م الق�ساي��ا، اأف�س��ل م��ن 
وج��ود هيئة تنظر بالق�سايا املدني��ة واجلزائية، موؤكدة اأن 
املحكم��ة �ستعط��ي ح��ق الدف��اع الأف�سل من الو�س��ع احلايل، 
وتخف��ف من ع��بء ال�سغط عل��ى الق�ساة وت�س��رع اإجراءات 
التقا�س��ي. وقال��ت ال�س��وا ل�سحيف��ة "فل�سط��ني": "اإن اأه��م 
امل�ساكل التي يواجهها املحامون حاليا طيلة مدة التاأجيل يف 
الق�سايا، وطيلة الف��رتة الزمنية بني اجلل�سات لذلك ي�سدر 

احلكم بعد عام اأو ثالثة اأو ع�سرة اأعوام.
ويوؤي��د املحام��ي عل��ي الناع��وق املخت�س يف ق�ساي��ا اجلرائم 
الك��ربى كالم ال�س��وا، مو�سح��ا اأن املب��داأ م��ن ت�سكيل حمكمة 
اجلناي��ات مفي��د، واأن املحكم��ة كان معم��وًل به��ا بفل�سط��ني 
من��ذ عهد النتداب الربيط��اين اإىل اأن ج��اءت ال�سلطة اإىل 
فل�سط��ني ع��ام 1994م وقام��ت باإع��ادة ت�سكي��ل القوان��ني 
بالأخ��ذ بالنظام امل�سري. وقال الناع��وق ل�"فل�سطني": "اإن 
ال�سلطة وفق القانون الذي اأعادت ت�سكيله جعلت اخت�سا�س 
ق�ساي��ا القتل من قبل حمكمة البداي��ة، لكن الو�سع احلايل 
اأثب��ت اأن وج��ود حمكم��ة خمت�سة بق�ساي��ا اجلنايات يخدم 

العدالة ويجعلها قادرة على البت بهذا النوع من الق�سايا".
واأع��رب الناع��وق ع��ن تاأيي��ده ال�سدي��د لإن�س��اء املحكم��ة، 
لت�سري��ع الب��ت يف الق�ساي��ا، م�س��را اإىل اأن ق�ساي��ا القتل يف 
الو�سع احلايل والتي تثر الراأي العام تت�سمن جل�سة واحدة 
كل اأ�سبوع. و�سدد على وجود حاجة ما�سة لتطبيق القانون، 
نظ��را لوجود �سغط على املحاك��م وقلة عدد الق�ساة، موؤكدا 
اأنه عندما تكون هناك حمكمة غر خمت�سة فاإنها تكون اأقل 

كفاءة للنظر يف ق�سايا اجلرائم.

هل ترى النور قريًبا؟
"محكمة جنايات كبرى" بغزة.. 

غزة- الراأي
مثل��ت بع���س جرائم القتل الت��ي حدثت يف 
قط��اع غ��زة راأي��ا عام��ا يف بع���س الأحيان، 
ولك��ن  غ��زة،  يف  املجتم��ع  معه��ا  فتفاع��ل 
نتيجة طول اإجراءات الق�ساء يف الأو�ساع 
العادية، طفا عل��ى ال�سطح ق�سية احلديث 

ع��ن م�ساع��ي املجل���س الت�سريع��ي لإن�س��اء 
حمكم��ة "جناي��ات ك��ربى" يف القطاع للبت 
يف ق�ساي��ا القتل وجرائم املخ��درات بوقت 
قيا�س��ي دون امل�سا�س بحق املته��م يف الدفاع 

عن نف�سه.
ويبق��ى الت�س��اوؤل هن��ا، ح��ول امل��دة الت��ي 

�سي�ستغرقه��ا اإن�س��اء املحكمة لتك��ون واقعا 
م��دى  الأر���س؟ وح��ول  ب��ه عل��ى  معم��ول 
اإمكاني��ة اإح��داث نقل��ة نوعي��ة يف مو�سوع 
اإجن��از ق�ساي��ا وجرائم القت��ل بوقت اأ�سرع 
رد  يف  وانعكا�ساته��ا  الآن،  علي��ه  ه��و  مم��ا 

املجرمني من خالل �سرعة املحاكمة.
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غزة- الراأي - اآلء النمر
��َدَق  �سَ الَّ��ِذي   ِ هلِلَّ ْم��ُد  احْلَ  ، اأَْك��رَبُ  ُ "اهللَّ
��َر َعْب��َدُه، َوَه��َزَم اْلأَْحَزاَب  َوْع��َدُه، َوَن�سَ
والتهلي��ل  التكب��ر  و�س��ط  َوْح��َدُه"، 
والهتاف��ات املتفجرة مب�ساع��ر النت�سار 
وحتقي��ق الإجن��ازات، احت�س��د الآلف 
م��ن املقد�سي��ني واملرابط��ني عل��ى اأبواب 
امل�سج��د الأق�سى يف حالة م��ن البتهاج 
امل�سج��د  باح��ات  لعن��اق  والنط��الق 

الأق�سى املبارك.
خم�س��ة ع�سر يوما، هي حزم��ة من اأيام 
وهبها املرابطون واأهل القد�س للم�سجد 
حياته��م  خالله��ا  اأقام��وا  الأق�س��ى، 
وال�ساح��ات،  ال�س��وارع  يف  بتفا�سيله��ا 
ترك��وا بيوته��م وا�سطحب��وا اأطفاله��م، 
واألغ��وا برام��ج عمله��م ،وجل�س��وا عل��ى 
حامي��ني  الأق�س��ى  امل�سج��د  اأعت��اب 

مرابطني لأجل اإ�سراجه دمًا.
اآلف املرابط��ني و املرابط��ات من اأبطال 
امل�سج��د  �سيدخل��ون  القد���س  مدين��ة 
الع�س��ر  �س��الة  لأداء  الي��وم  الق�س��ى 
داخل��ه لأول م��رة بع��د خم�س��ة ع�س��ر 
يوما م��ن ال�سمود، �سيدخلون��ه مهللني و 
مكربي��ن بانت�س��ار حتقق بف�س��ل �سمود 

اأ�سط��وري اأ�سق��ط ق��رارات واإج��راءات 
الحتالل، رغمًا عن اأنفه.

الف��رح والتهلي��ل والبتهاج ع��م مدينة 
القد�س على وجه اخل�سو�س، وتقا�سمت 
غزة وال�سف��ة ذات الفرح��ة التي طاملا 
كان الفل�سطيني��ون على يق��ني من نيلها، 
بع��د ثبات ومتكني واإ�س��رار على ا�ستالم 
امل�سجد الأق�سى عل��ى ما كان عليه قبل 
تاري��خ 14 يوليو دون كام��را وجم�سات 
اأمني��ة  اإلكرتوني��ة  وبواب��ات  وج�س��ور 

لفح�س كل وارد اإليه.
ورج��ح املقد�سي��ون اأن تك��ون تخوف��ات 
كل  اإزال��ة  يف  وا�ستعجال��ه  الحت��الل 
م��ا يزع��ج الفل�سطيني��ني من اإج��راءات 
مذل��ة ومهينة لو�سوله��م اإىل الباحات، 
م��ن اأن تع��اد عليه جمع��ة غ�سب ثانية، 
فاخت�سر عل��ى نف�سه الطريق باخل�سوع 

ملطالب املقد�سيني.
تقري��رًا  اأع��دت  ق��د  كان��ت  "ال��راأي" 
الره��ان  �سيك�س��ب  "م��ن  ع��ن  يتح��دث 
وكان��ت  الحت��الل؟"،  اأم  املرابط��ني   ..
ق��د ر�س��دت خالل��ه حت��دي املقد�سي��ني 
واإ�سراره��م عل��ى ك�سب الره��ان وفر�س 
�سيادته��م عل��ى امل�سج��د الأق�س��ى دون 

وخ�س��ر  مراده��م  وحتق��ق  غره��م، 
الحتالل الرهان هذه املرة.

اجلدي��ر بذك��ره اأن �سلط��ات الحت��الل 
لإزال��ة  الي��وم،  خ�سع��ت  ال�سرائيل��ي 
مداخ��ل  عن��د  املع��ادن  ك�س��ف  اأجه��زة 
امل�سج��د الأق�س��ى يف القد���س ال�سرقية 
املحتل��ة، الت��ي  كان��ت �سبًب��ا يف اإ�سع��ال 
الأرا�س��ي  يف  الحتجاج��ات  موج��ة 

الفل�سطينية املحتلة.
وكان��ت الحتجاج��ات ق��د اأ�سفرت عن 
ا�ست�سه��اد 5 فل�سطيني��ني وج��رح املئات، 
يف خطوة متث��ل انت�س��ارا لغ�سب ح�سود 
حمي��ط  يف  املرابط��ني  الفل�سطيني��ني 

امل�سجد الأق�سى  منذ نحو ع�سرة اأيام.
واأعلنت احلكومة الإ�سرائيلية امل�سغرة 
الي��وم  فج��ر  بي��ان  يف  )الكابيني��ت(، 
اخلمي�س، وقف ا�ستخدام اأجهزة ك�سف 
املعادن عند مداخل امل�سجد الأق�سى يف 

القد�س ال�سرقية املحتلة.
امل�سغ��رة  احلكوم��ة  اأن  البي��ان  وذك��ر 
الأجه��زة  كل  تو�سي��ة  عل��ى  وافق��ت 
اإج��راءات  با�ستب��دال  الأمني��ة 
ك�س��ف  اأجه��زة  بوا�سط��ة  التفتي���س 
املع��ادن باإج��راءات اأمني��ة ت�ستن��د اإىل 

تكنولوجيات متطورة وو�سائل اأخرى.
املرجعي��ات الدينية يف القد�س قالت اإن 
التقري��ر الفني ل��وزارة الأوقاف اأكد اأن 
الحتالل الإ�سرائيلي اأزال كل املعيقات 
خ��ارج بواب��ات امل�سجد الأق�س��ى، ودعا 
بي��ان �س��ادر ع��ن املرجعي��ات يف موؤمت��ر 
�سحايف لها اليوم اخلمي�س، اإىل التجّمع 
اأبواب��ه  جمي��ع  م��ن  الأق�س��ى  ودخ��ول 

اليوم، لأداء �سالة الع�سر فيه.
وجاء يف البيان اأن "القد�س خط اأحمر، 
وليفهم املحتل ذلك، وم�سكلتنا مل تنته، 
وحققن��ا ن�س��را جزئي��ا، وندع��و جميع 
اأبن��اء �سعبنا اىل دخول الأق�سى ب�سكل 

جماعي، مكربين مهللني".
واأكد اأن دائرة الأوقاف امل�سوؤول املبا�سر 
عن الأق�س��ى، "ول يج��وز لالحتالل اأن 
يتدخ��ل يف �سوؤون��ه، واأن مين��ع حرا���س 
امل�سج��د ودائ��رة العم��ار م��ن الدخول 
اإلي��ه". ال�سف الواحد واليد والواحدة 
والبنان املر�سو���س، والوقوف على قلب 
اأو  رج��ل واح��د دون فرق��ة ف�سائلي��ة 
حزبي��ة ملونة ، تلك هي مكونات الن�سر 
التي تعاظم عليها اأهل القد�س لالنت�سار 

بيد واحدة للم�سجد الأق�سى املبارك.

15 يوما من الرباط في األقصى ..
 الكف واجهت المخرز وانتصرت

غزة- الراأي
اأك��د العقي��د ط��ارق البغ��دادي مدي��ر مرك��ز �سرط��ة 
خ��الل  -م��ن  مُتث��ل  ال�سرط��ة  مراك��ز  اأن  ال�ساط��ئ 
احتكاكه��ا املبا�س��ر م��ع املواطن��ني- اجل��زء املتقدم يف 
عمل جهاز ال�سرطة الفل�سطينية وواجهته، ويف نف�س 
الوقت القوة ال�ساربة على اأيدي العابثني ومتجاوزي 
القان��ون الأم��ر ال��ذي اأوج��ب توطي��د عالقته��ا م��ع 

اجلمهور.
ومن داخل مركز �سرطة ال�ساطئ الواقع �سمال خميم 
ال�ساط��ئ لالجئ��ني �سمال غ��رب مدينة غ��زة، والذي 
ي�سرف على منطقة اخت�سا�س ممتدة من املخيم حتى 
اأبراج الكرامة �سمال املدينة، يّطلع العقيد البغدادي 
ع��ن كثب �سر عمل اأق�سام مركزه التي تقدم خدماتها 

للجمهور والوقوف على اأو�ساع موقويف النظارة.
وا�ستط��رد العقي��د البغ��دادي خ��الل حديث��ه ملوق��ع 
وزارة الداخلية: "جه��از ال�سرطة موؤ�س�سة خدماتية 
ُوجدت من اأجل خدمة املواطنني وحماية ممتلكاتهم، 
واأرواحه��م، وفر�س �سي��ادة القان��ون، وذلك من خالل 
اإداراته��ا ومراكزه��ا ودوائره��ا واأق�سامه��ا املختلف��ة 

واملنت�سرة يف جميع حمافظات قطاع غزة".
وتوا�س��ل ال�سرط��ة الفل�سطينية من خ��الل مراكزها 
املنت�سرة يف جمي��ع حمافظات قطاع غزة والتي تعمل 
على مدار ال�ساعة يف اأداء مهامها، وحفظ اأمن املواطن 
وفر���س �سيادة القان��ون وتعزيز اله��دوء وال�ستقرار 

داخل املجتمع.

خدمة الموقوفين
نظ��ارات  داخ��ل  املوقوف��ني  بخدم��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
مراك��ز ال�سرط��ة اأك��د العقي��د البغ��دادي اأن توف��ر 
النظ��ارات املنا�سب��ة وتهيئتها ب�سكل مالئ��م لحتواء 
املوقوف��ني مبا يخ��دم حاجاتهم الأ�سا�سي��ة على راأ�س 

اأولوي��ات املوؤ�س�سة ال�سرطية، بغ�س النظر عن اأ�سباب 
تواجدهم داخل النظارات.

وتقدم مراكز ال�سرطة ت�سهيالت متعددة للموقوفني، 
معاي��ر  وف��ق  للن��زلء،  البيتي��ة  الزي��ارات  ت�سم��ل 
و�سواب��ط معين��ة، ي�سبطه��ا "ح�سن ال�س��ر وال�سلوك 
الوجب��ات  واإدخ��ال  ق�سيت��ه"،  وطبيع��ة  للموق��وف، 
اخلا�س��ة له��م م��ن ذويه��م، باأي��ام حم��ددة، وتوف��ر 

الت�سالت اخلارجية.
وج��ود  اإىل  ال�ساط��ئ  �سرط��ة  مرك��ز  مدي��ر  واأ�س��ار 
احتياجاته��م  يبل��ي  باملوقوف��ني،  "مق�س��ف" خا���س 
باأ�سعار ال�سوق العتيادية، م�سرًا اإىل اأن مردود هذه 

املقا�سف يعود خلدمة النزلء اأي�سًا.
وتتعام��ل نظ��ارات ال�سرط��ة م��ع املوقوف��ني باحرتام 
ان�سانياته��م وحفظ كرامتهم، ويف ذل��ك يقول العقيد 
البغ��دادي: "ننظ��ر اإىل ه��وؤلء املوقوف��ني عل��ى اأنهم 
احلي��اة  وطبيع��ة  القت�سادي��ة  لالأو�س��اع  �سحي��ة 
املفرو�س��ة على قطاع غزة، الأم��ر الذي يوجب علينا 

اللجوء للجوانب الإ�سالحية لهم".
ولف��ت اإىل اأن هن��اك دورات توعوية متعددة ودرو�س 
خمتلف��ة، يتم عقده��ا بالتعاون مع اجله��ات املخت�سة 
داخ��ل وخ��ارج وزارة الداخلي��ة، يت��م الرتكي��ز م��ن 
خالله��ا على اأدوات التاأهيل والإ�سالح و�سبل الوقاية 
والع��الج، م�س��رًا اإىل اأن ذل��ك كله ياأت��ي يف �سبيل رفع 

الوعي الإدراكي لدى النزلء.

أصحاب الذمم المالية
وحول املوقوفني من اأ�ساحب الذمم املالية، قال مدير 
مرك��ز �سرط��ة ال�ساط��ئ اإن لأ�سح��اب ال��ذمم املالي��ة 
معامل��ة خا�س��ة داخ��ل املراك��ز ال�سرط��ة، فجهودن��ا 
املنا�سب��ة  القانوني��ة  احلل��ول  اإيج��اد  نح��و  م�سوب��ة 

لالإفراج عنهم.

وتتبل��ور تل��ك احلل��ول ح�س��ب العقي��د البغ��دادي من 
خ��الل اإر�س��اء اخل�س��وم، وتقري��ب وجه��ات النظ��ر، 
والتوا�س��ل مع اجلهات الداعمة ل�سد املبالغ املتخا�سم 
عليه��ا، وذلك يف �سبيل رفع املعاناة عن هوؤلء الغارمني 

وتخفيف تكد�س املوقوفني داخل النظارات.
واأو�س��ح اأن��ه مت دف��ع مبال��غ مالية تق��در ب��� 25 األف 
�سي��كل خالل �سهر رم�سان املا�س��ي، عن اأ�سحاب الذمم 
املالي��ة املوقوف��ني داخ��ل نظ��ارة املرك��ز، م��ن خ��الل 
التوا�س��ل مع املوؤ�س�سات اخلرية، بالإ�سافة اإىل اإنهاء 
ق�ساي��ا عالقة منذ �سنتني بقيم��ة 12 األف دولر عرب 
مكت��ب ال�سكاوى. واأ�س��ار اإىل اأنهم عمل��وا على تق�سيم 
النظ��ارة اإىل ع��دة غرف لف�سل الن��زلء عن بع�سهم، 
م��ع الأخذ بع��ني العتبار طبيع��ة ق�ساي��ا املوقوفني، 
لفتًا اإىل اأن هناك غ��رف خا�سة لذوي الحتياجات 

اخلا�سة وكبار ال�سن واملر�سى.

إجراءات متسلسلة
وفيم��ا يتعل��ق مبكات��ب التنفي��ذ والتحقي��ق كونهم��ا 
عل��ى متا�س مبا�س��ر باملواطن، نوه مدي��ر مركز �سرطة 
ال�ساطئ اإىل اأن تلك الأق�سام تعمل على مبداأ احرتام 
املواط��ن ورد احلق��وق لأ�سحابه��ا م��ن خ��الل فر���س 
�سي��ادة القان��ون ومالحقة العابثني وف��ق الإجراءات 

القانونية املخولة لهما.
واأو�سح اأن هناك ت�سل�سل يف الإجراءات داخل مكاتب 
التحقي��ق والتنفيذ التابعة للمرك��ز، تبداأ بالت�سال 
باملواط��ن الذي عليه �سك��وى بالتوجه اإىل املركز دون 

اللجوء مبا�سرة اإىل دوريات العتقال.
ومكانت��ه  املواط��ن  اإح��راج  لتجن��ب  ذل��ك  واأرج��ع 
باملجتم��ع، خا�س��ة اإن كان��ت الق�سي��ة متعلق��ة بذم��ة 
مالي��ة، م�ست��دركًا؛ "ويف حال ع��دم ا�ستجابة املواطن 
ع��رب الت�سال، يت��م اإر�س��ال بالغات له للح�س��ور واإن 

مل ي�ستج��ب، ن�سطر اإىل اإر�سال دوريات قب�س وتنفيذ 
احلكم الق�سائي".

لجان اإلصالح
وفيم��ا يخ���س جلان ع�سائ��ر الإ�سالح والتاأهي��ل اأ�سار 
العقي��د ط��ارق البغ��دادي اإىل اأنه��م ج��زء اأ�سي��ل ل 
يتج��زاأ م��ن منظوم��ة املجتم��ع، فهن��اك تع��اون كامل 
ومتكام��ل م��ع املخات��ر والأعي��ان وجل��ان الإ�سالح يف 
كث��ر م��ن الق�ساي��ا الجتماعي��ة املختلف��ة عل��ى حد 
قول��ه. وتابع بقوله: "ل ب��د من تظافر كافة اجلهود 
املبذول��ة م��ن قبل جل��ان الإ�س��الح ومراك��ز ال�سرطة 
للو�سول اإىل "ال�سلم املجتمعي""، م�سرًا اإىل اأن الكثر 
م��ن الق�سايا مت اإجنازها مب��ا يتنا�سب مع القانون ومن 

خالل م�سامني توافقية مع جميع الأطراف.
وذك��ر العقي��د البغ��دادي اأن هن��اك تن�سي��ق مبا�س��ر 
م��ع اللجن��ة ال�سعبي��ة ل�س��وؤون الالجئ��ني، م��ن خالل 
ف���س  اإىل  الهادف��ة  املتوا�س��ل  والت�س��ال  املكاتب��ات 

النزاع بني املواطنني داخل خميمات اللجوء.

أرقام وإنجازات
وتفي��د اإح�سائية عمل املركز اإجناز األف و71 ق�سية 
م��ن اأ�س��ل األ��ف و103 ق�سايا، مب��ا ن�سبت��ه %97 من 
جمم��ل الق�سايا الت��ي تقدم بها املواطن��ون اإىل مكتب 
التحقي��ق لرد حقوقهم خالل الن�سف الأول من العام 

اجلاري، يف حني تلقى مكتب التنفيذ 8214 اأمر.
كم��ا ا�ستقبل مكت��ب ال�سكاوى 766 �سك��وى تنوعت ما 
بني �سكاوى "جزائية ومالية" اأجنز منها 748 �سكوى 

بن�سبة 97%.
املوؤ�س�س��ة  اأن  البغ��دادي  اأك��د  حديث��ه  خت��ام  ويف 
ال�سرطي��ة تعمل جاهدة على تطوي��ر اأداء مراكزها، 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات التي حتقق ر�سا املواطن.

العقيد البغدادي: المراكز واجهة عمل المؤسسة
 الشرطية وعالقتنا وطيدة بالجمهور
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية عربية فل�سطينية مهّجرة منذ النكبة الفل�سطينية، 
تق��ع جن��وب فل�سط��ني يف منطق��ة النق��ب الغرب��ي، اأقيمت 
قري��ة �سم�س��م فوق رقعة اأر�س منب�سط��ة يف منطقة ال�سهل 
ال�ساحل��ي وترتف��ع نحو 50 مرتًا عن �سط��ح البحر وحتيط 

بها التالل.
 كان��ت تابعة قب��ل احتاللها ملحافظة غ��زة وتقع على بعد 
19 كم اإىل ال�سمال ال�سرقي من مدينة غزة، وكانت تبعد 
ع��ن طريق غزة – املج��دل ال�ساحلية حوايل 5 كم، وكانت 
تربطه��ا دروب ترابي��ة بالق��رى املج��اورة مث��ل دي��ر �سنيد 

وبرير وجند وهوج وحليقاتوبيت جرجا ودمرة.
مي��ر بطرفه��ا اجلنوب��ي وادي ال�سقف��ات اأحد رواف��د وادي 
هربي��ا الذي يرف��د وادي احل�سي املتجه غرب��ًا نحو البحر 
املتو�س��ط، وي�سم��ي اأه��ل القري��ة ال��وادي باحل�س��ي وفي��ه 

رافدان: الوادي الكبر والوادي ال�سغر. 
كان��ت معظ��م م�ساك��ن �سم�س��م مبني��ة م��ن الط��وب، ويتخذ 
خمطط القري��ة �سكاًل دائري��ًا مت�سعبًا، كان��ت اأغلب منازل 
القري��ة تق��ع يف و�سطها وهن��اك كانت املراف��ق العامة مثل 

اجلامع وعني البلد واملقربة ومقام النبي دانيال.
كان��ت م�ساح��ة الرقع��ة املبني��ة يف اأواخ��ر عه��د النتداب 
الربيط��اين ح��وايل 44 دومن��ًا، وكان يف القري��ة مدر�س��ة 
1934 جنوب��ي مرك��ز القري��ة،  اأ�س�س��ت ع��ام  ابتدائي��ة، 
واأ�سبح��ت ع��ام 1947 م�سرتك��ة لقريت��ي �سم�س��م وجن��د 

املجاورة.
اعتم��د �س��كان �سم�س��م ملعي�سته��م عل��ى الزراع��ة وتربي��ة 
واخل�س��روات  احلب��وب  بزراع��ة  فا�سته��رت  املوا�س��ي، 

واحلم�سيات، واأحاطت بها الب�ساتني من جميع اجلهات.
 وكان��ت الزراعة تعتمد على الأمطار وعلى الري من الآبار 
العميق��ة املنت�س��رة يف اأرا�س��ي القرية، منها اآب��ار تاريخية 
ومنه��ا ما �سيده اأهل القرية الفل�سطينيون، ويف اأواخر عهد 
النت��داب غر�س��ت فيه��ا احلم�سي��ات يف نح��و 240 دومن��ًا، 
واحلب��وب يف اأكرث م��ن 12000 دومن��ًا، وكان حوايل 250 

دومنًا مروّيًا م�ستخدمًا للب�ساتني وزراعة اخل�سروات. 
بلغت م�ساحة اأرا�س��ي القرية 16797 دومنًا، منها 3386 
امتلكه��ا اليه��ود يف عهد النت��داب واأقاموا عليه��ا كيبوت�س 

�سن��ة  ع��ام"  "جف��ار 
.1942

 تتمي��ز اأرا�س��ي �سم�س��م برتبته��ا 
الطيني��ة الرملي��ة احلم��راء اخل�سب��ة 
وبك��رثة املي��اه اجلوفي��ة، وت��كاد معظم 
اجل��زء  يف  ترتك��ز  الفواك��ه  اأ�سج��ار 
اجلنوبي الغربي من �سم�سم حيث تتزود 

الأر���س بالرطوب��ة الكافية م��ن الأمطار 
ال�ستوي��ة وفي�سان��ات الأودي��ة الت��ي متر 
بهذا اجلزء يف طريقها اإىل وادي هربيا. 

ت�س��م القرية مناطق تاريخية اأثرية مثل 
ت��ل الرا�س ومنطقة البابلي��ة و�سعفة املغر 

وفيها قبور رومانية حمفورة يف ال�سخر.
 ذكرت م�سادر تاريخية اأن عدد �سكان �سم�سم 

عام 1596 كان حوايل 110 اأ�سخا�س، 
ويف ع��ام 1922 �سكنها حوايل 
760 ن�سم��ة، ويف ع��ام 1931 
ح��وايل 855 ويف ع��ام 1945 

نح��و 1290 ن�سم��ة، وكان عدد 
�س��كان �سم�س��م ع��ام 1948 قبل 
تهجرهم حوايل 1500 ن�سمة.

احتل ل��واء هنيجب قرية �سم�سم يف 13 اأيار 1948وطرد 
جمي��ع ا�سحابه��ا الفل�سطينيني، جل��اأ �سكان �سم�س��م بداية 
اإىل قري��ة دير �سنيد املج��اورة وبعد احتاللها هي الأخرى 
مّت طرده��م باجت��اه غ��زة حي��ث �سكن��وا يف خمي��م جباليا 

للالجئني ول يزال ي�سكن هناك معظمهم.
يتبع موقع القرية واأرا�سيها اليوم ل�سيطرة كيبوت�س"جفار 
ع��م"، ومّت تدمر جميع مباين القرية مبا يف ذلك مدر�ستها 

وم�سجدها. 
ميك��ن اليوم روؤي��ة اأجزاء من حيطان بع���س منازل القرية 
واأك��وام حج��ارة البيوت التي دمرها الحت��الل، اأما مقربة 
القري��ة فمهمل��ة وتق��ع يف املنطق��ة امل�سيج��ة امل�ستعمل��ة 
كمرعى اأبقار، وح��ّول الكيبوت�س جزءًا من اأرا�سي القرية 
اإىل "حممي��ة" تابع��ة له، ويق��وم با�ستغالل باق��ي اأرا�سي 

القرية للزراعة.

سمسم قضاء غزة

وت�ستم��ر ف��رتة املنع منذ اأكرث م��ن �سهرين، ف�سال عن 
من��ع اأي حتويالت عالجية من قطاع غزة اإىل م�سايف 
ال�سف��ة اأو الأرا�سي الفل�سطيني��ة املحتلة، كما متنع 
اإر�س��ال ال��دواء بكاف��ة اأنواع��ه لأخط��ر الأمرا���س 

امل�ستع�سية عالجها يف م�سايف القطاع.
اآخ��ر ح��الت الوفاة �سجل��ت للطفل حمم��د ال�ساي�س 
خم�س��ة اأعوام، نتيجة تاأخ��ر حتويله خارج القطاع، 

لتلقي العالج الالزم لإنقاذه.
ال��درة  م�ست�سف��ى  مدي��ر  حم��ادة  ماج��د  الطبي��ب 
التخ�س�س��ي لالأطفال-حي��ث كان يرق��د الطفل- ": 
اإن الطف��ل حممد و�سل اإىل امل�ست�سفى ال�سبت املا�سي 
وه��و يف حالة �سعب��ة جًدا، حي��ث كان م�ساًبا بحالة 
ت�سم��م غ��ر معروف��ة امل�س��در، ويع��اين م��ن تنف���س 

مت�سارع وهو يف �سبه غيبوبة".
واأ�س��اف اأن��ه مت حتويل الطف��ل اإىل العناية املركزة 
وتعامل��ت الطواق��م الطبي��ة معه ب�س��كل مكثف ومت 
و�سع اأجهزة التنف�س ال�سناعي له وعمل الالزم، ويف 

ذات الوق��ت مت رفع حتويلة عاجلة له ب�سبب تدهور 
حالته ب�سكل خطر، وكانت التحويلة جاهزة �سباح 

الأحد املا�سي.
اأهل الطفل مل يعج��زوا حتى اللحظات الأخرة عن 
املحاول��ة على اأم��ل ال�ستجاب��ة، ا�ستم��روا مبتابعة 
التحويل��ة للح�س��ول عل��ى رد للموافقة عل��ى اإخراج 
الطف��ل للعالج باإح��دى م�ست�سفي��ات "ا�سرائيل"، اإل 
اأن��ه مل يتم ال��رد عليها من قب��ل وزارة ال�سحة برام 

اهلل.
ظ��ل  ويف  اأن��ه  عل��ى  ال��درة  م�ست�سف��ى  مدي��ر  واأك��د 
النتظار وعدم و�سول املوافقة على التحويلة، كانت 
�سح��ة الطف��ل تتدهور ب�س��كل مت�س��ارع، اإىل اأن تويف 

�سباح اليوم ال�سبت 29-7-2017.
ولف��ت اإىل اأن الطف��ل وبح�س��ب رواية اأهل��ه، تعر�س 
حلادث��ة خ��الل رحل��ة عائلي��ة، حي��ث اأف��اد اأهل��ه 
اأن��ه �سب��ح يف م��كان مل��وث مم��ا اأدى اإىل ظه��ور ه��ذه 
الأعرا�س، اإل اأن الأطباء وب�سبب تدهور �سحته مل 

ي�ستطيع��وا حتدي��د �سبب ما حدث ل��ه ب�سبب تدهور 
�سحته.

الطف��ل حمم��د ال�ساي���س ه��و وحي��د والدي��ه، وه��و 
ال�سحي��ة الثالثة والع�سرين م��ن �سحايا التحويالت 
الطبي��ة للع��الج يف الداخ��ل املحتل وم�س��ايف ال�سفة 

املحتلة.
اأ�س��رف  غ��زة  يف  ال�سح��ة  وزارة  با�س��م  املتح��دث 
الق��درة قال، اإن العام احلايل �سه��د وفاة 23 مري�سا 
فل�سطيني��ا، بينهم اأطف��ال؛ ب�سبب وق��ف ال�سلطة يف 

رام اهلل التحويالت الطبية من القطاع.
وح��ّذر القدرة، م��ن اأن هناك توّقع��ات بارتفاع عدد 
حقيق��ة  جم��زرة  اأم��ام  "نح��ن  م�سيف��ا:  الوفي��ات، 
يرتكبه��ا الحت��الل وال�سلط��ة بح��ق مر�س��ى غزة"، 
منوه��ًا اإىل دخول مر�س��ى ال�سرط��ان واأمرا�س الدم 
يف م�ست�سفي��ات غزة، مرحلة حرج��ة للغاية؛ جراء 

وقف التحويالت وعدم توفر الأدوية.
واأك��د القدرة اأن ال��وزارة اأمام حت��ٍد حقيقي، مطالبًا 

اأم��ان  مظل��ة  ت�سكي��ل  ب�س��رورة  غ��زة  يف  الف�سائ��ل 
للقط��اع ال�سحي، مو�سح��ا اأن احل�سار ت�سبب برتاجع 
املنظوم��ة ال�سحي��ة، يف ظل وق��ف التحويالت ونفاد 

الدواء.
م��ع  ال��وزارة  تبذله��ا  الت��ي  اجله��ود  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
املوؤ�س�س��ات احلقوقي��ة وال�سحية الدولي��ة واملحلية، 
مل ت�سف��ر ع��ن وقف اإج��راءات الحت��الل وال�سلطة 
يف رام اهلل. يف ح��ني، قال املركز الفل�سطيني حلقوق 
الإن�س��ان اإن��ه ر�س��د تقلي���س ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة 
التحوي��الت الطبي��ة ملر�س��ى غزة للع��الج يف اخلارج 

بن�سبة %75 ال�سهر املا�سي.
وكان��ت وزارة ال�سح��ة بغ��زة ق��د حّذرت م��ن ارتفاع 
اأع��داد املتوف��ني من املر�س��ى والأطفال ج��راء وقف 
ال�سلط��ة الفل�سطينية اإ�س��دار التحويالت العالجية 
ملر�س��ى القطاع، �سم��ن جمموعة اإج��راءات عقابية 
تفر�سه��ا ال�سلطة عل��ى غزة لإجب��ار حركة حما�س 

على "ت�سليم القطاع اإىل ال�سرعية".

أرقام تتصاعد دون وجه إنساني

مرضى التحويالت المرضية .. صفقات رابحة مع الموت
غزة- الراأي - اآلء النمر

قط��اع  �س��كان  عل��ى  قائم��ًا  العق��اب  زال  ل 
غزة، ول زال مطبق��ًا على املر�سى الأطفال 
م��ن  مف��ر  ل  خا�س��ة،  والكب��ار  والن�س��اء 
امل��وت �س��وى اإىل املث��وى الأخ��ر بع��د اأ�سرة 

امل�ست�سفيات اخلالية من �سبل العالج الآمن، 
ومنها نح��و التدحرج اإىل م�ساح��ات القبور 

ال�سيقة.
هكذا هو حال املر�س��ى اأ�سحاب التحويالت 
الأخ��رة،   الف��رتة  يف  املتع�س��رة  املر�سي��ة 

بفع��ل منع ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة للمر�سى 
م��ن جتاوز معرب بيت حان��ون "اإيرز"، بهدف 
اإكم��ال اإطب��اق حلق��ات احل�س��ار وت�سدي��د 
اإحكامه��ا، ع��دا عم��ن يري��د اخل��روج عل��ى 

نفقته اخلا�سة.

غزة- الراأي
ك�سف وزير الأوقاف وال�سئ��ون الدينية يف حكومة التوافق ال�سيخ يو�سف 
ادعي���س عن اآخر ترتيبات �سفر حجاج ال�سف��ة الغربية وقطاع غزة اإىل 

الديار احلجازية.
وق��ال ادعي�س يف ت�سريح��ات �سحفية "اإن الأمور كله��ا ت�سر على ما يرام 
ومل يتب��ق �س��وى و�س��ع التاأ�س��رات عل��ى ج��وازات �سفر احلج��اج، حيث ل 
يوج��د موعد حمدد حت��ى اللحظة ل�سف��ر حجاج ال�سف��ة الغريبة، حتى 
ت�س��در التاأ�س��رات، مو�سحا اأن حجوزات ال�سك��ن مت اإجراوؤها دون م�ساكل 

عالقة.
 ولف��ت اإىل اأن ال�سف��ر الفل�سطين��ي بالقاه��رة جم��ال ال�سوبك��ي طم��اأن 
عل��ى �سفر حج��اج قطاع غزة يف املواعي��د التي مت حتديده��ا مع الطران 
امل�س��ري. بن��اء على اللقاءات الت��ي جرت مع امل�سوؤول��ني امل�سريني موؤخرا، 

موؤكًدا عدم وجود معيقات حتى اللحظة ل�سفر حجاج قطاع غزة.
م��ن جهته، ق��ال وكيل وزارة الأوق��اف بغزة ح�سن ال�سيف��ي اإن الرتتيبات 

جارية من اأجل تاأمني �سفر حجاج قطاع غزة.
واأ�ساف ال�سيفي "اإن خروج احلجاج ملعرب رفح �سيبداأ بتاريخ 14 اأغ�سط�س 
املقب��ل، ويقل��ع احلج��اج اإىل اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة يف الي��وم الذي 

يليه".
ولف��ت ال�سيف��ي اإىل اأن وزارت��ه �ستك�س��ف تفا�سي��ل كل الإج��راءات فيما 

يخ�س �سفر احلجاج واإقامتهم خالل الأيام املقبلة.

األوقاف: 14 أغسطس موعد خروج حجاج غزة لمعبر رفح
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أبو ماضي يتوعد المعتدين على األراضي
 الحكومية  بإجراءات صارمة

تقريرأخبار

0809

غزة - الراأي
غ��زة  يف  الأرا�س��ي  �سلط��ة  رئي���س  ح��ذر 
كام��ل اأبو ما�س��ي كافة املواطن��ني يف قطاع 
غ��زة، م��ن عملي��ات التع��دي عل��ى الأر�سي 
احلكومية ابتداًء من رفح جنوبا حتى بيت 
حان��ون �سم��ال، والت��ي اأ�سبح��ت يف ازدياد 

لت�سل اإىل اآلف الدومنات.
وتوع��د اأب��و ما�سي يف ح��وار مع "ال��راأي"، 
م��ن  بح��ق  �سارم��ة  اإج��راءات  باتخ��اذ 
يتع��دى عل��ى الأرا�سي احلكومي��ة يف قطاع 
غ��زة، خا�س��ة �سن قان��ون من قب��ل املجل�س 
الت�سريع��ي يف الآون��ة الأخ��رة، بناء على 
ه��ذه  يج��رم  الأرا�س��ي  �سلط��ة  م��ن  طل��ب 

العتداءات.
الأرا�س��ي  عل��ى  التع��دي  "اإن  وق��ال: 
احلكومية خطر، باعتباره لي�س فقط تعد 
على اأرا�سي عامة، بل �سلب حقوق الأجيال 

القادمة، دون اأي مربرات".
وتاب��ع: "هن��اك اأ�سخا���س همه��م الوحيد 
املتاج��رة باأموال ال�سع��ب، مت التعرف على 
بع�س ه��وؤلء التجار الذي��ن ميار�سون هذه 
املهن��ة خالل ه��ذه الف��رتة، و�سيت��م اتخاذ 

كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
وبني اأن معظم الأرا�س��ي احلكومية ترتكز 
يف حمافظ��ات خ��ان يون�س ورف��ح وجزء يف 
دي��ر البلح، وهن��اك يف ال�سمال، بيت لهيا، 
بي��ت حان��ون، جبالي��ا، وهن��اك مكاتب مت 
اإن�ساوؤه��ا يف بع���س املناط��ق ملتابع��ة كاف��ة 

التعديات على مدار ال�ساعة.
 واأع��رب اأب��و ما�س��ي ع��ن تفهم��ه لحتياج 
بع���س املواطن��ني الفق��راء له��ذه الأرا�سي 
�سلط��ة  اأن  اإىل  م�س��را  ال�سك��ن،  بغر���س 
باإيجابي��ة  ه��وؤلء  م��ع  الأرا�س��ي تتعام��ل 
واأ�سل��وب ي�سم��ن له��م ال�سك��ن والتعوي���س 
باأرا�سي حدودية اأخرى، وفق اآلية حمددة 
يدفع��ون من خالله��ا جزء ب�سي��ط من ثمن 

الأر�س التي �سيقيمون عليها.
واأ�ساف اأن هناك حالت مت اإحالتها لوزارة 
ل��وزارة  ث��م  وم��ن  الجتماعي��ة،  ال�س��وؤون 
الإ�سغال العام��ة والإ�سكان، نظرا حلاجتها 
لل�سكن، حيث تدرج على �سلم الأوليات لدى 

الوزارة.
 وك�س��ف اأن ن�سب��ة التعدي��ات الت��ي طال��ت 
الأرا�س��ي احلكومي��ة لي�ست كب��رة مقارنة 
بال�سن��وات ال�سابق��ة، بفع��ل اجله��ود الت��ي 
بذلته��ا �سلطة الأرا�سي على مدار ال�سنوات 
"نح��ن  قائ��ال:  ا�ست��دركا  لكن��ه  املا�سي��ة، 
نحاول اأن ن�سل لوقف التعديات حاليا ومن 
ثم حماولة اإنهائها، خا�سة مبحافظة خان 
يون�س التي بلغ عدد التعديات فيها 1000 

حالة".
ويف �سم��ال بل��دة بي��ت لهيا ب��ني اأن هناك 
36 دومن��ا تقريبا خم�س�سة لإ�سكان ذوي 
الدخل املح��دود )طربية(، ومن��ذ 6 �سهور 
و�سلط��ة الأرا�سي تفاو���س بع�س العائالت 

الت��ي ت�سكن يف هذه املنطقة بهدف اإخالئها 
دون احلاجة ل�ستخدام القوة وال�سطدام 
خمالفته��م  م��ن  بالرغ��م  املواطن��ني  م��ع 

للقانون.

إجراءات خاصة
لط��رد  تلج��اأ  ل  �سلطت��ه  اأن  عل��ى  و�س��دد 
املتعدي��ن الغ��ر م�ستحقني بالق��وة اإل بعد 
ا�ستنف��اذ كاف��ة الجراءات الط��رق، بدءا 
واإمكاني��ة  اإخط��ارات،  ع��دة  اإ�س��دار  م��ن 
تق��دمي مظلمة اأو �سكوى م��ن قبل املواطن، 
ودرا�س��ة كاف��ة احل��الت كل عل��ى ح��ده، 
واإمكاني��ة التفاو�س مع املتعدين وحتويلهم 
للق�س��اء، وختاما با�ستدعاء ق��وة �سرطية 
واتخ��اذ ق��رار بالإزال��ة وتطبي��ق القانون 

بالقوة.
وع��ن امكاني��ة درا�سة بع�س احل��الت التي 
م��ن املمك��ن ال�سم��اح له��ا ا�ستم��الك قطعة 
اأر���س حكومي��ة، ب��ني اأبو ما�س��ي اأن �سلطة 
الأرا�س��ي حتاول تق��دمي امل�ساع��دة لالأ�سر 
الت��ي ت�ستح��ق بالفعل ول متل��ك اأي م�سكن 
و�سواب��ط  اإج��راءات  �سم��ن  ولك��ن  له��ا 
وح��دود، وبالتع��اون م��ع وزارت��ي التنمي��ة 
الجتماعي��ة والأ�سغال العام��ة والإ�سكان 

التي توفر لالأ�سر املحتاجة �سقق �سكنية.
م��ن  ا�ستف��ادت  ح��الت  هن��اك  اإن  وق��ال 
�سق��ق  عل��ى  وح�سل��ت  اإ�سكاني��ة  م�ساري��ع 

�سكنية ومن وعر�سوها للبيع ومن ثم قاموا 
بال�ستي��الء عل��ى اأرا�س��ي حكومية بحجة 

اأنهم حمتاجون لها دون اأي وجه حق.
واأ�س��اف اأن م��ن يقوم ببيع بع���س الأرا�سي 
احلكومي��ة م��ن بع���س التج��ار وال�سما�سرة 
اأو  ويغ��رر ببع���س املواطن��ني �س��واء بعل��م 

بدون، لن يفلتوا من يد العدالة.
وق��ال اإنه مت اإ�س��دار قانون "اأكرث فاعلية" 
الآون��ة  يف  الت�سريع��ي  املجل���س  قب��ل  م��ن 
�سلط��ة  م��ن  طل��ب  عل��ى  بن��اء  الأخ��رة، 
الأرا�س��ي، يج��رم العت��داء اأو ال�ستيالء 
على اأرا�س حكومية مهم��ا كانت م�ساحتها، 
حي��ث يت��م اتخ��اذ املقت�س��ى القان��وين من 
تغ��رمي اأو حب���س لكاف��ة املتجاوزي��ن لهذا 
القانون �سواء كان تاجرا اأو مواطنا عاديا.
واأك��د عل��ى مالحق��ة كل م��ن ل��ه عالق��ة 
بال�ستي��الء على اأي قطعة اأر�س حكومية، 
خا�س��ة الذي��ن ا�ستف��ادوا مادي��ا من خالل 
بيع ه��ذه الأرا�س��ي لأكرث م��ن مواطن على 

مدى ال�سنوات املا�سية.
وعن طبيع��ة ومعاجلة ما اأفرزته الإدارات 
ع�س��رات  بتاأج��ر  يتعل��ق  مب��ا  ال�سابق��ة 
الدومنات على اجلمعيات وبع�س املوؤ�س�سات 
لأغرا�س الزراعي��ة وغرها، والتي و�سلت 
حلد ال�ستف��ادة ال�سخ�سية لهذه الأرا�سي، 
بني اأبو ما�سي اأن من يخالف القانون وعقد 
الإيج��ار امل��ربم، يت��م خماطبت��ه اأ�سحابها 

ل�سلط��ة  وا�سرتجاعه��ا  لإخالئه��ا  ف��ورا 
الأرا�س��ي، اإذا م��ا مت ح��دوث اأو تك��رار اأي 

جتاوزات تذكر.

مشاريع اإلسكان
 وتوقع اأبو ما�سي اإجناز %90 من املرحلة 
الإ�سكاني��ة  اجلمعي��ات  مل�ساري��ع  الأوىل 
�سهري��ن  خ��الل  غ��زة  مبوظف��ي  اخلا�س��ة 
م��ن الآن، اإذا م��ا مت العم��ل بخط��ة اللجان 

امل�سكلة من قبل املوظفني اأنف�سهم.
ب��رزت  الت��ي  الإ�سكالي��ات  بع���س  وح��ول 
مل�ساري��ع الإ�س��كان خا�سة بع��د النتهاء من 
بع���س  بت�سلي��م  والقي��ام  الأوىل  املرحل��ة 
ب��ني  منه��م،  للم�ستحق��ني  الأرا�س��ي  قط��ع 
رئي���س �سلط��ة الأرا�سي اأن هن��اك م�ساريع 
مت اإجنازها بالفع��ل وهناك م�ساريع جاري 
النتهاء منها، كم�سروع الفرقان 2، والبدء 
ف��ورا العم��ل عل��ى م�س��روع العط��ار يف رفح 

جنوبا.
اأم��ا م�سروع��ي الأق�س��ى 1، والأق�سى 2 يف 
خانيون���س، يتم لهم��ا الآن عمليات ت�سوية 
جل��ان  ت�سكي��ل  مت  حي��ث  للم��كان،  وم�س��ح 
خا�س��ة من امل�ستفيدين، ملتابعة العمل فيما 
يتعل��ق بتنفيذ كاف��ة امل�ساري��ع الإ�سكانية، 
كم�س��روع الأق�سى1 )الق�س��م الأول( اذيل 
�سيت��م الب��دء بت�سويته يف الأي��ام القريبة 

املقبلة.
  اأم��ا م��ا يتعل��ق مب�س��روع الفرق��ان 2، اأك��د 
اأبو ما�سي ا�ستع��داد �سلطته لتوفر الوقود 
لالأرا�س��ي،  الت�سوي��ة  لعملي��ات  املطل��وب 
للموظف��ني  العم��ل  تكلف��ة  لدف��ع  ا�ساف��ة 
العامل��ني بنظ��ام ال�ساعة �سم��ن اجراءات 
قانوني��ة ومالي��ة ق��د تبط��ئ الب��دء بهذه 

الإجراءات.
هن��اك  اأن  اأو�س��ح   3 الأق�س��ى  وم�س��روع   
ت��الل رملية حتت��اج لإزال��ة قب��ل ت�سليمها 
اأ�س��رى  م�س��روع  اأن  م�س��را  للم�ستفيدي��ن، 
حمد مت الإعالن عن مناق�سه له بناء على 
طل��ب املوظفني، وم�س��روع الإ�سراء 2 �سيتم 
ت�سويته قريب��ا اأي�سا ويف مدني��ة الزهراء 
وت�سلي��م  طيب��ه"  م�س��روع"  ت�سوي��ة  مت 

الأرا�سي فيها.
واأو�س��ح اأب��و ما�س��ي ع��ن وج��ود اإ�سكاليات 
ب�س��اأن م�س��روع " طربي��ة"، ب�سب��ب وج��ود 
تعديات م��ن قبل بع�س املواطنني على هذه 
الأرا�س��ي، م��ع ا�ستم��رار املفاو�س��ات معه��م 

لإنهاء هذه الإ�سكالية قريبا.
وفيم��ا يتعل��ق باملرحل��ة الثاني��ة مل�ساري��ع 
اأب��و  ق��ال  باملوظف��ني،  اخلا�س��ة  الإ�س��كان 
ما�س��ي اإن��ه �سيتم الب��دء بها بع��د النتهاء 
من عملي��ة التقييم للمرحلة الأوىل خالل 
الأ�سب��وع اجل��اري، وم��ن ث��م الجت��اه نحو 
العم��ل مل�سلحة املوظف، خا�س��ة ممن لي�س 

لديهم �سكن.

غزة- الراأي
الإعالم��ي  املكت��ب  رئي���س  طال��ب 
مع��روف  �سالم��ة  بغ��زة  احلكوم��ي 
الإعالمي��ة واحلقوقي��ة  الأج�س��ام 
والتعب��ر  ال��راأي  بحري��ة  املعني��ة 
بتجميد ع�سوي��ة الحتالل منها اأو 
�سط��ب الع�سوية بالكلي��ة وذلك رًدا 
على اعتداء الحتالل على املكاتب 

ال�سحفية بال�سفة املحتلة.
وق��ال معروف خ��الل حديث خا�س 
يك��ن  مل  الحت��الل  اإن   " لل��راأي 
ليتم��ادي يف هذه العت��داءات �سد 
املوؤ�س�سات الإعالمي��ة لول اأنه يرى 
�سمًت��ا وتخ��اذًل وا�سًح��ا م��ن قب��ل 
كافة املوؤ�س�سات التي يفرت�س بها اأن 

تدافع عن املوؤ�س�سات الإعالمية".
املمثل��ة  املوؤ�س�س��ات  ه��ذه  وطال��ب 
لل�سحفي��ني  ال��دويل  ب�"الحت��اد 
ومق��رر حري��ة ال��راأي والتعب��ر يف 
املوؤ�س�س��ات  وكاف��ة  املتح��دة  الأمم 
الإقليمي��ة وجمل���س وزراء الإعالم 
الع��رب واحتاد ال�سحفي��ني العرب" 
بتجميد ع�سوية الحتالل يف كافة 
املحافل الت��ي يفرت�س بها اأن تدافع 

عن حرية الراأي والتعبر.
ه��ذه  م��ن  يطلب��ه  م��ا  اأن  واعت��رب 
املوؤ�س�س��ات ه��و مطل��ب وا�سح وحمق 
تق��وم  اأن  لب��د  اأ�سا���س  وخط��وة 
به��ا ه��ذه املوؤ�س�س��ات يف اإط��ار ردود 
الأفعال ويف اإط��ار تدفيع الحتالل 
ثم��ن ما يق��وم به م��ن اعت��داء على 
حرية ال��راأي والتعب��ر والعتداء 

على املوؤ�س�سات الإعالمية.
واأ�س��اف مع��روف "اإن��ه ل ي�ستقي��م 
احل��ال ب��اأي �س��كل م��ن الأ�س��كال اأن 
يف  ع�س��و  الحت��الل  دول��ة  تك��ون 

موؤ�س�س��ات يفرت���س اأنه��ا تدافع عن 
حقوق و�سائل الإع��الم وتدافع عن 
حري��ة الراأي والتعب��ر وهي ككيان 
متار���س اأب�س��ع اأ�سكال امل���س بحرية 

الراأي والتعبر".
ب��ه  قام��ت  م��ا  اأن  عل��ى  و�س��دد 
�سلط��ات الحتالل جت��اه املوؤ�س�سات 
ت�سعي��د  ه��و  بال�سف��ة  الإعالمي��ة 
الإع��الم  و�سائ��ل  �س��د  ممنه��ج 
الأرا�س��ي  يف  للظ��روف  وا�ستغ��الل 

الفل�سطينية.
واأكد معروف اأن ا�ستهداف الحتالل 
ملوؤ�س�س��ات الإعالمية يدل��ل على اأن 
و�سائل الإعالم يف طليعة املوؤ�س�سات 

الت��ي ي�ستهدفها الحت��الل باعتبار 
اأنه تف�سح ما يقوم به الحتالل من 

جرائم .
وق��ال " اإن الدور الب��ارز التي قامت 
و�سائ��ل الإع��الم يف ف�س��ح جرائ��م 
الحتالل  وتعزيز �سمود املقد�سيني 
من خالل نقل نب�س ال�سارع املقد�سي 
ا�ستنها���س  ��ا   اأي�سً وا�ستطاع��ت 
ال�سم��ر الإن�س��اين م��ن خ��الل نقلها 
ملجري��ات الأح��داث م��ن عل��ى اأر�س 
القد�س، جعله��ا م�ستهدفة من قوات 

الحتالل".
وجدد مع��روف تاأكيده على اأن هذه 
العتداءات ت�س��ع جميع املوؤ�س�سات 

الت��ي تعني بحرية ال��راأي والتعبر 
وحماي��ة ال�سحفي��ني وموؤ�س�ساته��م 

على املحك.
واأمل��ح اإىل اأن ما يق��وم به الحتالل 
هو تخلي�س ح�س��اب من الإعالميني 
متثل فيما ن�ساهده هذه القتحامات 
والتهدي��دات التي تقوم بها حكومة 
قن��اة  اجت��اه  حت��ى  الحت��الل 

اجلزيرة.
املوؤ�س�س��ات  ��ا  اأي�سً مع��روف  وطال��ب 
الفل�سطينية النا�سطة يف ال�ساحات 
اخلارجي��ة وحتدي��ًدا يف العوا�س��م 
الت��ي تتواج��د به��ا اأب��رز املوؤ�س�سات 
والتعب��ر  ال��راأي  بحري��ة  املعني��ة 

ب��اأن ت�سكل لوبي��ات �سغط حقيقية 
تنق��ل ما يج��ري على اأر���س الواقع 
ال�سحفي��ني  �س��د  اعت��داءات  م��ن 
وحتاول اأن ت�سكل األيات �سغط على 
هذه املوؤ�س�سات لت�س��ل ملرحلة اإمتام 
اإج��راءات طامل��ا اعيق��ت ومل تقدم 

عليها هذه املوؤ�س�سات.
واأ�س��اف "اإن��ه قد اأعلن ع��ن ت�سكيل 
جلن��ة تق�سي للحقائ��ق من الحتاد 
الع��دوان  يف  لل�سحفي��ني  ال��دويل 
الأخر على غزة 2014 ومع تزامن 
بداية انتفا�سة القد�س عام 2015 
حيث مل نلم�س اأي اأثر لهذه اللجنة 
ل لنتائجه��ا ول ا�ستخال�ساته��ا ول 
اإجراءاته��ا ومل نراه��ا حت��ى عل��ى 
الورق ف�سال عن نراها جم�سدة على 

اأر�س الواقع".
و�س��دد معروف عل��ى اأن مكتبه يقوم 
مذك��رات  باإر�س��ال  دوري  ب�س��كل 
به��ا  تق��وم  الت��ي  النته��اكات  ب��كل 
ق��وات الحت��الل بح��ق املوؤ�س�س��ات 
الإعالمي��ة ل��كل املوؤ�س�س��ات املعنية 
بالدف��اع ع��ن ح��ق ال��راأي والتعبر 

وعن املوؤ�س�سات ال�سحفية.
وتاب��ع "اإننا ن�س��ع دائم��ا املوؤ�س�سات 
العت��داءات  �س��ورة  املعني��ة 
به��ا  يق��وم  الت��ي  والنته��اكات 
نر�سله��ا  مذك��رات  ع��رب  الحت��الل 
له��ا واأر�سلن��ا يف ه��ذه الف��رتة ع��دة 
الأج�س��ام  تل��ك  اإىل  مذك��رات 
وو�سعنه��ا يف �س��ورة م��ا يق��وم في��ه 
الحتالل ولالأ�سف مل حترك �ساكًنا 
ومل نلم�س اإج��راءات حقيقية على 
اأر���س الواقع وه��ذا الأمر لو ا�ستمر 
على هذه الوترة �سن�سهد املزيد من 

اعتداءات الحتالل".

معروف يطالب بتجميد عضوية االحتالل في محافل حرية الرأي

غزة- الراأي
الإداري��ة  اللجن��ة  رئي���س  تفق��د 
ال�س��الم  عب��د  غ��زة  يف  احلكومي��ة 
�سي��ام، �سب��اح الي��وم الأح��د، برفق��ة 
وقائ��د  ال��وزارات  م�س��وؤويل  م��ن  ع��دد 
ال�سرط��ة  وجه��از  البحري��ة،  جه��از 
الفل�سطيني��ة، جول��ة تفقدي��ة ملين��اء 

غزة ومقر ال�سرطة البحرية.
وقال �سيام يف ت�سريح ملرا�سل "الراأي" 
عل��ى هام�س اجلولة، اإن ه��دف الزيارة 
الطالع عل��ى اجلوان��ب التطويرية يف 
مين��اء غزة، ومراجع��ة بع�س اجلوانب 
والإجراءات النظامية داخل املنطقة، 
املتعلق��ة  الإ�سكالي��ات  بع���س  وح��ل 

بالوظيفة العامة ملدينة غزة.
وب��ني اأن اللجن��ة الإدارية �ستعمل على 
حل اإ�سكاليات تعميق مياه حو�س ميناء 
وتطوي��ر  النظاف��ة،  وم�ساري��ع  غ��زة، 
ومراجع��ة  والت�سج��ر،  احلدائ��ق 
غ��زة  ملدين��ة  الأ�سا�سي��ة  اخلارط��ة 
وتدقيقه��ا وم��ن ث��م اعتماده��ا ب�سكلها 

النهائ��ي. واأك��د �سيام اأن ه��ذه اجلولة 
داخ��ل امليناء، تاأت��ي �سم��ن م�سوؤوليات 
اللجنة جتاه م�سلحة الوطن واملواطن، 
الأ�سا�سي��ة  اجلوان��ب  م��ن  اأن  باعتب��ار 
لعمله��ا الط��الع عل��ى كاف��ة اجلوان��ب 
والتفا�سيل، التي تهم قطاع ال�سيادين، 
وجمهور امل�سطاف��ني، وبالتايل التاأكيد 
على تقدمي اأف�سل اخلدمات على اأكمل 
وجه، واتخ��اذ الق��رارات املنا�سبة بعد 

ذلك.
وحول زيارته ملق��ر ال�سرطة البحرية، 
ج��اء  الزي��ارة  �سب��ب  اإن  �سي��ام  ق��ال 
لتق��دمي واج��ب ال�سكر والثن��اء لكافة 
اأفراد املوقع عل��ى جهودهم اجلبارة يف 
حفظ الأم��ن، واملطلوب منهم م�ستقبال، 
باعتب��ار اأن ميناء غزة هو الثغر الأهم 

الذي يطل على �ساحل قطاع غزة.
واأ�س��ار اإىل اأن م�سج��د املين��اء وال��ذي 
يعت��رب حتف��ة معماري��ة ح�ساري��ة مت 
و�سيت��م  موؤخ��را،  عمل��ه  م��ن  النته��اء 

افتتاحه يف الأيام القادمة.

صيام يتفقد ميناء غزة ومقر الشرطة البحرية
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غزة- الراأي
د.اأ�سرف القدرة الناطق با�سم وزارة ال�سحة الفل�سطينية، 
ي�سع��دان  اهلل  رام  �سلط��ة  و  الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  اأن 
اجراءاتهما التع�سفية العن�سرية بحق مر�سى قطاع غزة 
و يرتكبان جمزرة وح�سية بحقهم اودت بحياة 23 مري�سًا 
حتى اللحظة جراء حرمانهم من حقهم يف العالج. واأو�سح 
د. الق��درة، اأن الج��راءات التع�سفي��ة زادت ج��راء، وقف 
توري��د الدوية و التالعب الالن�ساين بالتحويالت الطبية 
لإعاق��ة خروجه��م للع��الج يف املراك��ز التخ�س�سي��ة خارج 
قط��اع غزة و انقط��اع التيار الكهربائي ال��ذي له تداعيات 
خطرة على حياة املر�س و ال�سحة العامة للمجتمع لل�سهر 
الراب��ع على التوايل. وطالب بالتحرك الفوري للمنظمات 
الدولي��ة و احلقوقي��ة لوق��ف ا�ستباح��ة ارواح املر�س��ى و 
حماي��ة حقوقه��م العالجية. ودعا ل�س��رورة عقد اجتماع 
ط��ارئ لف�سائ��ل العم��ل الوطني يق�س��ى بوق��ف اجراءات 
�سلط��ة رام اهلل بح��ق اهلن��ا يف قطاع غ��زة و ت�سكيل مظلة 
امان للقطاع ال�سحي مبا ي�سمن �سالمة و دميومة اخلدمات 

ال�سحية و تلبية الحتياجات ال�سحية ملر�سى .
كم��ا  طالب نواب ال�سع��ب الفل�سطين��ي يف ال�سفة املحتلة و 
قطاع غزة، اىل اتخاذ اجراءات عاجلة و فاعلة من �ساأنها 
انه��اء ممار�س��ات �سلط��ة رام اهلل التع�سفي��ة بح��ق املر�سى 
بقوة ال�سلطة املخولة للمجل���س الت�سريعي، و ت�سكل جلنة 
حتقي��ق عليا للوقوف على ظ��روف ا�ست�سه��اد 23 مري�سًا و 

حما�سبة املت�سببني بوفاتهم وفق القانون الفل�سطيني.

"القدرة": االحتالل 
والسلطة يرتكبان 
مجزرة أودت بحياة

 23 مريضًا

غزة- الراأي
ب��وزارة  للج��وازات  العام��ة  الإدارة  اأك��دت 
ب��كل  تعم��ل  اأنه��ا  الوطن��ي  والأم��ن  الداخلي��ة 
جه��د ووفقًا للقان��ون للخروج من اأزم��ة "ح�سار 
اجلوازات" امل�ستم��رة منذ �سيف العام 2008م، 

حيث متنع ال�سلطة اإ�سدار اجلوازات يف غزة.
ويف ه��ذا ال�سدد، اأو�س��ح يو�سف عابد مدير عام 
الإدارة العام��ة للج��وازات اأن اإدارة اجل��وازات 
تعم��ل عل��ى التغلب عل��ى تلك الأزم��ة من خالل 
متدي��د جوازات ال�سف��ر اإىل ثالثة اأعوام وذلك 
ح�س��ب تاري��خ انته��اء اجل��واز، وفق��ًا للقان��ون، 
واإ�ساف��ة الأبن��اء القا�سرين حت��ى )11 �سنة( 

على جواز اأحد الأبوين.
واأ�س��ار عاب��د خ��الل حلق��ة ه��ذا الأ�سب��وع م��ن 
الربنام��ج الإذاع��ي " وثائق ر�سمي��ة" عرب اأثر 
اإذاع��ة ال��راأي، اإىل اأن اإدارة اجل��وازات تعم��ل 
عل��ى تغذية بيانات جواز ال�سفر ال�سادر من رام 
اهلل، وا�ست��الم طلبات تعدي��ل وت�سحيح بيانات 
اجل��وازات؛ اإ�ساف��ة اإىل التوا�سل م��ع املواطنني 
يف الداخ��ل واخلارج وامل�ساعدة يف حل م�ساكلهم 

املتعلقة باجلوازات وال�سفريات.
واأ�س��اف "يوؤك��د القان��ون الفل�سطين��ي اأن جواز 
ال�سف��ر حق طبيعي لكل مواطن؛ ويكفل القانون 
با�ستكم��ال تقدمي الوثائق وامل�ستندات املحددة 
واملعلن��ة الت��ي ن�س عليه��ا النظ��ام، ول مُينع اأي 
مواط��ن من احل�سول على ه��ذا اجلواز مهما كان 

ال�سبب".
وع��ن الآث��ار ال�سلبية على املواط��ن الفل�سطيني 
والعواق��ب املرتتبة على عدم طبع اجلوازات يف 
غزة واقت�سار طباعتها يف رام اهلل فقط، اأو�سح 

عاب��د اأن املواطن يتكب��د تكلفة مالية كبرة من 
ناحية الت�سخي�س ال��ذي يتم يف نقابة املحامني 

وتكلفة الربيد للطلب عن طريق املكاتب.
ولف��ت اإىل اأن تاأخ��ر املعام��الت نتيج��ة الربي��د 
ال�س��ادر وال��وارد م��ن رام اهلل؛ وحاج��ة النا�س 
اأو  التعلي��م  اأو  املر���س  نتيج��ة  للج��واز  املا�س��ة 
العمل، والبيانات غر دقيقة نتيجة عدم وجود 

قاعدة بيانات موحدة بني غزة وال�سفة.
واأك��د عاب��د اأن اإدارة اجل��وازات يف غزة طورت 
منظوم��ة العم��ل لك�س��ف التزوي��ر ورف��ع كفاءة 
موظفيها، وذلك م��ن باب تطوير وزيادة مهارات 

املوظفني.
وتابع "مت عقد دورة متقدمة يف "مهارات ك�سف 
العام��ة  الإدارة  ملوظف��ي  التزوي��ر"  التزيي��ف 
الدارة  موظف��ي  لتطوي��ر  وذل��ك  للج��وازات 
ول�سهول��ة ك�س��ف التزوير و�سيتم خ��الل الفرتة 
القادم��ة تنفي��ذ دورة "ف��ن التكيت" م��ن اأجل 
التعام��ل مع جميع �سرائح املجتم��ع باأ�سلوب راٍق 

واحتواء جميع املواطنني.
وع��ن املُن��اط ب��الإدارة العام��ة للج��وازات على 
مع��رب رفح ال��ربي، اأو�سح عاب��د اأن عمل الدارة 
العام��ة للج��وازات يتاأث��ر بفت��ح مع��رب رفح بني 

الفين��ة والأخ��رى حي��ث يرتت��ب علي��ه حاجة 
النا���س لل�سف��ر وبالت��ايل حاجته��م اإىل ج��واز 
التواج��د  من��ا  العاج��ل وه��ذا يتطل��ب  ال�سف��ر 
اأماك��ن عملنا على م��دار ال�ساعة خلدم��ة اأبناء 
�سعبن��ا وت�سهيل معامالتهم، حيث يوجد مندوب 
للج��وازات يف املع��رب با�ستم��رار ملتابع��ة العم��ل 
وح��ل اأي م�سكلة تعرت���س امل�سافرين بخ�سو�س 

جوازات ال�سفر.
وتابع: "اأن��ه مع اقرتاب مو�س��م احلج وت�سجيل 
املئ��ات من احلجاج يف قط��اع غزة الذين اأُدرجت 
اأ�سماوؤه��م يف ك�سوف��ات احل��ج له��ذا املو�سم، فقد 
ا�ستعددن��ا يف الدارة العام��ة للجوازات للتعامل 
م��ع مل��ف احلج��اج، حيث يت��م ا�ستالم ج��وازات 
احلج��اج يف مع��رب رفح م��ن قبل من��دوب الإدارة 
بحيث يتم تدقيقها وتغذية البيانات للجوازات 
ال�س��ادرة م��ن رام اهلل والتي مل يتم تغذيتها من 

قبل".
��ه مدي��ر الإدارة العام��ة للج��وازات اإىل اأن  ونَبّ
موظف��ي الإدارة دائم��ًا متواج��دون لي��اًل ونهارًا 

خلدمة اأبناء �سعبهم.
ال�سع��ب  "اإن  عاب��د:  ق��ال  حديث��ه  خت��ام  ويف 
الفل�سطين��ي يف غزة ُيعاين كث��رًا من اأزمة عدم 
طب��ع ج��واز ال�سف��ر يف غ��زة، موؤك��دًا اأن ج��واز 
ال�سف��ر ح��ق طبيع��ي ل��كل مواط��ن فل�سطين��ي، 
وقرار حكومة رام اهلل خاطئ ويف خارج الإطار 

الوطني ال�سليم.
لأزم��ة  حل��ول  و�س��ع  "يج��ب  يق��ول:  وم�س��ى 
اجل��وازات م��ع جمي��ع الأط��راف الفاعل��ة على 
ال�ساح��ة الوطني��ة، وجتني��ب املواط��ن تبعيات 

النق�سام".

عابد: نعمل وفق القانون للتغلب على أزمة جوازات السفر


