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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

إعالن مقابالت / امتحانات المرشحين
 للعمل في سلطة المياه الفلسطينية     

تعلن سلطة المياه الفلسطينية وبالتنسيق مع  ديوان الموظفين العام عن موعد إجراء االمتحانات والمقابالت الشفهية  للمتقدمين لشغل كل من 
الوظائف التالية :

الصحي  الصرف  ، مهندس في دائرة  ، مراسل  التراخيص  الموازنة،موظف استقبال،موظف كيميائي، موظف في قسم إصدار  )موظف في قسم 
،موظف في وحدة العالقات العامة للمتابعة والتنسيق ، موظف في قسم المتابعة/دائرة شؤون الموظفين ، موظف في قسم شؤون المستهلك ، 
موظف في قسم متابعة أداء مقدمي خدمات المياه، مبرمج في قسم الموقع االلكتروني   ( ، وذلك حسب المواعيد و الكشوف المشار إليها أدناه ) 

األسماء منشورة على الموقع االلكتروني لديوان الموظفين العام (:
مواعيد االمتحانات  للوظائف التالية وحسب القوائم  :

1- وظيفة موظف في قسم الموازنة ، يبدأ باسم"فدوى إحسان موسى حمدان "وينتهي باسم "نسرين وصفي محمد حمارشه" حسب الكشف رقم  )1( 
يكون االمتحان يوم األحد 12/05/ 2010 في تمام الساعة التاسعة صباحا.

2- وظيفة موظف استقبال ، يبدأ "بيان تيسير عبد عبيد" وينتهي باسم "اشرف وجيه عطوان عوض" حسب الكشف رقم  )2(. يكون االمتحان يوم 
االثنين 2010/12/06 في تمام الساعة التاسعة صباحا.

3- وظيفة موظف كيميائي ، يبدأ باسم "رشا معز فؤاد غوشه" وينتهي باسم فراس هاشم محمد جروشي" حسب الكشف رقم  )3(. يكون موعد 
االمتحان يوم األربعاء 2010/12/08 في تمام الساعة التاسعة صباحا.

 يوم الخميس 2010/12/09 ، موعد المقابلة  للوظائف التالية وحسب القوائم  :
4- وظيفة موظف في قسم إصدار التراخيص، يبدأ باسم"ربيع حسين محمد الحروب" وينتهي باسم "كيان صبري رشاد مناصره" حسب الكشف رقم 

)4(. تكون المقابلة في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا
5- وظيفة مراسل ، يبدأ باسم " نوال اسماعيل حرب" وينتهي باسم "يونس عارف سليم عبد الله" حسب الكشف رقم  )5(. تكون المقابلة في تمام 

الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الساعة الثالثة عصرا.
يوم األحد 2010/12/12 ، موعد المقابلة  للوظائف التالية وحسب القوائم  :

6 - وظيفة مهندس في دائرة الصرف الصحي، يبدأ باسم " جيهان محمد إبراهيم متولي" وينتهي باسم "إبراهيم مصطفى محمد معالي" حسب 
الكشف رقم  )6(. تكون المقابلة في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

7- وظيفة موظف في وحدة العالقات العامة للمتابعة والتنسيق ، يبدأ باسم"مراد عبد الجابر عاروري" وينتهي باسم "رائد فتحي علي أبو بكر" حسب 
الكشف رقم "7" تكون المقابلة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

يوم االثنين 2010/12/13 ، موعد المقابلة  للوظائف التالية وحسب القوائم  :
8 - وظيفة موظف في قسم المتابعة/دائرة شؤون الموظفين، يبدأ باسم " هانوي غسان فؤاد عالونه" وينتهي باسم "فداء محمد إبراهيم الزماعره" 

حسب الكشف رقم  )8(. تكون المقابلة في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.
9- وظيفة موظف في قسم شؤون المستهلك ، يبدأ باسم"عال خفش نجم الخفش" حسب الكشف رقم "9"  تكون المقابلة في تمام الساعة الثانية 

عشر ظهرا.
يوم الثالثاء 2010/12/14 ، موعد المقابلة  للوظائف التالية وحسب القوائم  :

10 - وظيفة موظف في قسم متابعة أداء مقدمي خدمات المياه، يبدأ باسم " عصام نبيل ابراهيم الجمل" وينتهي باسم "هبه محمد كمال صالح" 
حسب الكشف رقم  )10(. تكون المقابلة في تمام الساعة التاسعة صباحا 

يوم االثنين 2010/12/20 ، موعد المقابلة  للوظائف التالية وحسب القوائم  :
11 - وظيفة مبرمج في قسم الموقع االلكتروني، يبدأ باسم " أسامة معين محمد ياسين" وينتهي باسم "محمد نضال عبد الله األسود" حسب الكشف 

رقم )11(. تكون المقابلة في تمام الساعة التاسعة صباحا 
علما أن االمتحانات والمقابالت سيتم عقدها في مقر سلطه المياه الفلسطينية /البيرة /حي البالوع / قرب مفروشات الهاشم

)www.gpc.pna.ps( : لالطالع على أسماء المقبولين لخوض االمتحانات و المقابالت الشفهية يرجى زيارة موقع ديوان الموظفين العام على االنترنت
د. شداد العتيلي
رئيس سلطة المياه

ديوان الموظفين العام

 

بلدية اريحا
إعالن إعادة طرح عطاءات للمرة الثانية

تعلن بلدية اريحا عن طرح عطاءات بالمزاد العلني للمرة الثانية لضمانة أمالك البلدية المذكورة أدناه فعلى الراغبين المشاركة في 
هذه العطاءات الحصول على صحيفة الشروط من الدائرة المالية /قسم الضمانات واألمالك المؤجرة/ حيث إن طرح العطاءات سيكون 

في بلدية أريحا حسب الجدول التالي:

بداية-نهاية الضمان  الساعة  تاريخ المزاد  آخر موعد للحصول على   مدة الضمان  البيان    

صحيفة الشروط     

االثنين 2010/12/6 سنة   يافطات استاد بلدية اريحا  

االثنين 2010/12/6 سنة   كافتيريا استاد بلدية اريحا  

االثنين 2010/12/6 سنة   موقف تاكسيات مجمع البلدية  

االربعاء 2010/12/8 11 شهر   كافتيريا الحديقة االسبانية الجديدة 

االربعاء 2010/12/8 سنة   سوق الخضار المركزي   

رئيس بلدية اريحا

المحامي حسن صالح

*رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

االربعاء2010/12/8       10:30 صباحًا       2011/1/1 – 2011/12/31

االربعاء 2010/12/8       11:00 صباحًا       2011/1/1 – 2011/12/31

االربعاء 2010/12/8      11:30 صباحًا        2011/1/1 – 2011/12/31

الخميس 2010/12/9      10:30 صباحًا       2011/2/2 – 2011/12/31

الخميس2010/12/9     11:00 صباحًا         2011/1/1 – 2011/12/31

مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

Human Rights & Democracy Media Center" SHAMS"                

دعوة للمشاركة
في فعاليات ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واليوم العالمي للمدافعين 

انطالقًا من رسالة مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"،في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والحكم الصالح ومفاهيم 

الديمقراطية وسيادة القانون،فإن المركز يعمل جاهدًا على إنشاء برامج وعقد أنشطة،بهدف تعميق الوعي،وتقوية 

الشعور بالمسؤولية الجماعية،وإلى إثراء ونشر المعرفة العلمية المتخصصة حولها ،ومن هنا فإن المركز سيقوم بعقد 

سلسلة من النشاطات والفعاليات إحياًء للذكرى السنوية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،الذي تبنته األمم المتحدة 

في1948/12/10 واليوم العالمي إلعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان التي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة 

في 12/9/ 1998،وعليه يدعو المركز الجميع للمشاركة في األنشطة والفعاليات إحياًء لهاتين المناسبتين.وفق للجدول 

التالي:

أواًل:الندوات 

 ، األمريكية  ،العربية  النجاح  والقانون في جامعات  الحقوق  كليات  مع  بالتعاون  الندوات  من  تنظيم مجموعة  سيتم 

والقدس، حيث سيتم استضافة مجموعة من األكاديميين والخبراء ونشطاء حقوق اإلنسان  

 في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم 022985254 ،فاكس، 022985255 ،جوال 0599525094 

info@shams-pal.org            أو         c_shams@hotmail.com

                                                     http://www.shams-pal.org

الساعة التاريخ اليوم المكان عنوان اللقاء الرقم

1:00 2010/12/5 األحد
 

الجامعة العربية األمريكية
 

63 عامًا على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بين مصالح الدول وحقوق الشعوب 1

10:00 2010/12/6 االثنين 2 تدريس حقوق اإلنسان على المستوى الجامعي والحركة الحقوقية في فلسطين جامعة القدس

11:00 2010/12/8 األربعاء آليات الحماية الدولية واإلقليمية للمدافعين عن حقوق اإلنسان جامعة النجاح الوطنية 3

الساعة التاريخ اليوم المكان العنوان الرقم

11:00 2010/12/9 الخميس بيت لحم  المركز القانوني لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأهميته التاريخية  1

11:00 2010/12/11 السبت  الخليل  آليات تفعيل قرارات مجلس حقوق اإلنسان تقرير غولدستون نموذجا   2

ثانيًا : ورش العمل 

ثالثًا : اإلعالم 
التاريخ اليوم المكان عنوان الحلقة الرقم

2010/12/10 الجمعة تلفزيون القدس التربوي وقناة مكس الفضائية  حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية بين األجندة الحزبية واألولوية الوطنية  1
2010/12/12 األحد تلفزيون القدس التربوي وقناة مكس الفضائية  المدافعين عن حقوق اإلنسان بين المهنة والرسالة   2

رابعًا : المنشورات
· سيتم العمل على إصدار بوستر حول المناسبة 

رام الله –"وفا" : أدان رئيس الوزراء د. سالم فياض، 
الحملة المنظمة والممنهجة لالعتداءات اإلسرائيلية 
ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومصادر 
رزقهم، وتدمير مشاريع البنية التحتية في مختلف 
المناطق، ومحاوالت تقويض جهود السلطة الوطنية 
في تنمية المجتمع الفلس���طيني وتقديم الخدمات 

لمواطنيها.
واعتبر في حديثه اإلذاعي األس���بوعي، امس، هذه 
الحملة انته���اكًا صارخًا لمب���ادئ القان���ون الدولي، 
واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على مس���ؤولية 
الق���وة المحتلة في حماي���ة المدنيين وممتلكاتهم، 
واحت���رام حرية العب���ادة وحرمة األماكن المقدس���ة 

وليس تدميرها أو تعريضها للخطر.
 
ً
وقال: إن 'سلسلة األعمال العدوانية هذه تؤكد مرة

أخرى مدى اس���تهتار الحكومة اإلسرائيلية بالقانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنس���اني، وبإرادة المجتمع 
الدول���ي، واس���تمرارها في محاول���ة تقويض جهود 
الس���لطة الوطنية للنهوض بالمجتمع الفلس���طيني، 
وتلبية احتياجات مواطنيه، وبناء المؤسسات والبنية 
التحتية الكفيلة بتحقيق هذا األمر كجزء من خطتها 

ومسؤولياتها.
وأضاف: 'السلطة الوطنية إذ تدرك حجم التحديات 

والصعوب���ات التي يعيش���ها أبناء ش���عبنا وبصورة 
يومية، فإنها تعمل على تحمل مسؤولياتها الكاملة، 
وب���كل اإلمكانيات المتاح���ة لديه���ا لتعزيز صمود 
مواطنيه���ا وثباته���م وبقائه���م عل���ى أرضهم، في 
مختلف المناطق، وفي مقدمتها منطقة األغوار، وكل 
المناطق المصنفة )ج(، التي تش���كل حوالي 60% من 
مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق الواقعة 

خلف الجدار'.
وأكد أن هذه المناطق ليست مناطق متنازعًا عليها، 
بل هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة، 
ومس���ؤولية الس���لطة الوطنية األساس���ية أن تعمل 
وبأقصى طاقاته���ا لتوفير الخدم���ات الالزمة لجميع 
مواطنيها، وهي لن تكون أس���يرة قيود أوسلو، والتي 
بالمناس���بة كان يجب أن تنتهي ف���ي أيار عام 1999، 
كم���ا أن تلك التصنيفات المجحفة والتي حرمت أبناء 
ش���عبنا في هذه المناطق مما يكفي من الخدمات لما 
يزي���د على 15 عامًا، كان يجب أن تنتهي في آذار عام 
1997، وال يمك���ن لهذه القي���ود وجداولها الزمنية أن 

تظل مفتوحة إلى األبد.
ولفت إلى أن الس���لطة قررت منذ ثالثة أعوام البدء 
بالقي���ام بمس���ؤولياتها ف���ي هذه المناط���ق، حيث 
شهدت وال تزال تشهد تنفيذ مشاريع تنموية لدعم 

صمود أهلنا فيها، وفق���ًا الحتياجاتهم وأولوياتهم 
في مواجهة المشروع االستيطاني اإلسرائيلي. 

وأوضح رئيس الوزراء أن كافة هذه الجهود شكلت 
جوه���ر ومضمون خط���ة الس���لطة الوطني���ة 'إنهاء 
االحت���الل وإقام���ة الدولة' والوثيق���ة المنبثقة عنها 
'موعد مع الحرية' الهادفة إلى تمكين أبناء شعبنا من 

البقاء على أرضهم.
وأكد أن كل مش���روع ج���رى ويج���ري تنفيذه على 
األرض ُيعبر عن إصرار ش���عبنا العنيد في ممارس���ة 
حقه في البقاء عل���ى أرضه، ويتناغم بالتأكيد مع كل 
أش���كال المقاومة الشعبية الس���لمية لحماية األرض 
ومواجهة مخاطر المش���روع االستيطاني اإلسرائيلي، 
عبر عنها اللجان الش���عبية المناهضة للجدار 

ُ
والتي ت

واالس���تيطان، والتي تقود وتبتدع أش���كال المقاومة 
الفاعلة والمثمرة والمؤثرة.

وقال: إننا 'نسعى ألن ُيكرس هذا التوحد حول خيار 
المقاومة الس���لمية مبدأ الالعن���ف ويعزز من صمود 
وثبات المواطنين'، وأضاف: 'ما الذي تريده إس���رائيل 
عندما تس���تمر في أعم���ال التدمير ه���ذه؟ وعندما 
تواص���ل حمالته���ا وقمعها ض���د نش���طاء المقاومة 

السلمية'.
وأض���اف: 'آن األوان أن تدرك حكومة إس���رائيل أن 

هذه األعمال لن تزيد ش���عبنا إال إصرارًا على التمسك 
بأرضه وحقوقه الوطنية، وكذلك على تمس���كه بخيار 
المقاومة الش���عبية الس���لمية، واالس���تمرار في بناء 
الوقائ���ع االيجابية الكفيلة بتعزي���ز صموده وقدرته 
على إفش���ال المش���روع االس���تيطاني، وإن الس���لطة 

الوطنية تقف في مقدمة هذا الخيار، بل وتقوده'.
ودع���ا المجتمع الدولي، والق���وى المؤثرة فيه، إلى 
مس���اءلة إس���رائيل على ه���ذه األعم���ال التي تضر 
ليس فقط بمصالح ش���عبنا، ب���ل وبالمصالح الدولية، 
وإمكانية تحقيق الس���الم في المنطقة وما قد يجره 

ذلك من ويالت.
وشدد رئيس الوزراء على أن جهود السلطة الوطنية 
الس���تكمال بناء مؤسسات دولة فلس���طين وبنيتها 
قابل من جانب الحكومة اإلس���رائيلية إال 

ُ
التحتية، ال ت

بالمزيد من العراقي���ل والمعيقات والهدم والتدمير 
والتخريب وكل محاوالت التقويض لهذه الجهود.

وخت���م رئيس ال���وزراء حديثه اإلذاعي األس���بوعي 
بالتأكيد على أن مجلس الوزراء وفي جلس���ته األخيرة 
كلف الجهات المعنية بالعم���ل الفوري إلعادة إعمار 
وترميم م���ا دمرته قوات االحتالل، بما في ذلك طريق 
الحرية، وتوفير كل مقومات الصمود والحياة الكريمة 

لشعبنا.

فياض: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
 لمساءلة إسرائيل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

 رف���ح – "األيام": أطلقت قوات االحت���الل المتمركزة في محيط 
معبر "صوفاه" التجاري المقام على خط التحديد ش���مال شرقي 
محافظ���ة رفح، النار باتجاه عدد من العمال الذين كانوا يجمعون 

الحصمة، وكذلك تجاه مزارعين يعملون في مزارعهم.
ووفقا لعدد من المصادر فإن دبابة إس���رائيلية متمركزة قرب 
المعبر تقدمت مس���افة قصيرة في اتجاه الغرب، خالل س���اعات 
صباح أم���س، وتمركزت فوق تلة مرتفعة وأطلق���ت النار باتجاه 
م���زارع ومناطق مفتوحة كان يتواجد فيها عدد من العمال، دون 
أن يبل���غ عن وقوع إصابات بينه���م، إال أن أضرارا متفاوتة لحقت 
ببع���ض المباني والغ���رف الزراعية، ما دف���ع المزارعين والعمال 

إلخالء المنطقة المقابلة للمعبر المذكور.
واش���تكى مزارعون تقع مزارعهم وأراضيهم الزراعية في تلك 

المنطقة من تكرار تعرض المنطقة إلطالق النار.
من جهة أخرى، قامت آليات عسكرية إسرائيلية مدرعة 

تساندها الدبابات بتمش����يط محيط معبر كرم أبو سالم 
الواقع جنوب ش����رقي محافظة رفح، في ساعة مبكرة من 

فجر أمس.
ووفقا لمص���ادر متعددة، ف���إن عددا من اآلليات العس���كرية 
تحركت من داخل المعبر المذكور وانتش���رت في أماكن متفرقة 
على طول خط التحديد، قبل أن تبدأ بتنفيذ عمليات التمش���يط 
خاصة قرب مطار غزة الدولي، وأضافت أن انتشار الدبابات ترافق 
مع قيام جرافة إس���رائيلية بتجريف وتسوية األرض في محيط 

المعبر، لتسوية طرق جديدة مؤدية للمعبر.   
يذكر أن المناطق الحدودية شرق محافظتي رفح وخان يونس 
تش���هد حالة من الهدوء النس���بي منذ عدة أي���ام، عدا عمليات 
إط���الق روتينية للنار باتجاه مناطق متفرقة من بلدة الش���وكة، 
وفي بعض األحيان تنفذ قوات إسرائيلية مدرعة عمليات توغل 

محدودة.

رفح: إطالق نار باتجاه مزارعين وعمال 
حصمة وتمشيط محيط معبر "صوفاه"

خالل لقائه مسؤولين دوليين في رام الله

عريقات : على المجتمع الدولي 
إلزام إسرائيل بوقف االستيطان 

أريحا - "وفا": ش����دد د. صائ����ب عريقات عضو اللجن����ة المركزية لحركة 

فت����ح، رئيس دائرة ش����ؤون المفاوضات في منظم����ة التحرير، على وجوب 

قيام المجتم����ع الدولي بإلزام الحكومة اإلس����رائيلية بوقف نش����اطاتها 

االستيطانية وممارسات فرض الحقائق على األرض، وخاصة فيما يتعلق 

بالقدس وما حولها.

جاء ذلك خالل لقائه، في رام الله، أمس، مدير عام وزارة الخارجية السويدية 

روبرت رايدبرج، يرافقه القنصل الس���ويدي العام، والقنصل الفرنس���ي العام 

فريدريك ديس���اجنيوس، وممثل النرويج لدى السلطة تور ونسالند، وعضوي 

مجلس النواب الفرنسي فرنسوا االمي، ويكر ماثيوس، في لقاءات منفصلة.

وقال: إنه في حال اس���تمرت إسرائيل في نشاطاتها االستيطانية، فإنه على 

المجتم���ع الدولي تحميل الحكومة اإلس���رائيلية المس���ؤولية الكاملة النهيار 

عملية السالم.

وتس���اءل: ما الذي يمنع اإلدارة األميركية وباقي دول العالم التي لم تعترف 

بفلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية 

القي���ام بذلك؟، فخارطة الطري���ق نصت على أن هدف عملية الس���الم يتمثل 

بإنه���اء االحتالل الذي بدأ ع���ام 1967، وصدر بيان أنابولي���س مبدأ إقامة دولة 

فلسطين لتعيش بأمن إلى جانب إسرائيل.

وأش���اد بما تقدم���ه دول االتحاد األوروبي والنرويج من مس���اعدات للش���عب 

الفلسطيني في كافة المجاالت.

االحتفال بتأسيس رابطة خريجي وكالة
 التعاون الدولية الكورية في "النجاح"

نابل���س � "األي���ام": احتف���ل المعه���د الك���وري المتمي���ز لتكنولوجيا 

المعلوم���ات في جامعة النجاح الوطنية، أمس، بتأس���يس رابطة خريجي 

وكالة التعاون الدولية الكورية "كويكا" في فلسطين.

وحضر الحفل رئيس الجامعة الدكتور رامي الحمدالله والسفير الكوري 

الجنوبي في االراضي الفلس���طينية تش���انجنام بارك، وممثل كويكا في 

فلسطين كيم، وخالد برهم رئيس رابطة خريجي كويكا ومدير المعهد.

وتط���رق برهم إلى فكرة إنش���اء ه���ذه الرابطة وأهدافه���ا ودورها في 

توثي���ق العالقات والصالت ما بين فلس���طين وكوري���ا الجنوبية وتوفير 

الدع���م والمس���اندة الالزمة لكافة المؤسس���ات التعليمي���ة والحكومية 

وألفراد الشعب الفلسطيني، ونشر وتعزيز المعرفة بنشاطات كويكا في 

فلسطين.

 واش���ار برهم الى تأس���يس موقع الكتروني للرابط���ة بأيدي خبراء من 

الجامعة. مؤكدًا أن جميع خريجي كويكا هم أعضاء بش���كل آلي في هذه 

الرابطة.

ونوه الس���فير الكوري إل���ى العالقات الطيبة التي ترب���ط البلدين وعن 

دور كويكا في توفير الدعم والمس���اندة للش���عب الفلس���طيني أفرادًا 

ومؤسسات، الفتا الى تجربة كوريا الفريدة من نوعها والمعرفة المكتسبة 

التي يمكن أن تكّون دعمًا ال يقدر بثمن لمساعدة الفلسطينيين. وأشاد 

بأداء مؤسس���ة كويكا في المناطق الفلس���طينية وبال���دور الذي يلعبه 

المعهد الكوري المتمي���ز لتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح في 

توفير فرص التدريب التكنولوجي للفلسطينيين.

رام الله : المالكي يطلع مسؤولين 
أجانب على المستجدات السياسية 

رام الله –"وفا" : أطلع وزير الش���ؤون الخارجي���ة د. رياض المالكي، مدير 

دائرة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا ف���ي الخارجية الس���ويدية روبر 

ريدب���رغ، على آخر التط���ورات السياس���ية، خصوصًا فيم���ا يتعلق بتعثر 

إمكانية استئناف المفاوضات نتيجة التعنت اإلسرائيلي ورفض الحكومة 

اإلسرائيلية تجميد االستيطان. 

وش���دد المالكي خالل اللقاء الذي جرى، امس، بمق���ر الوزارة بمدينة رام 

الله، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بالضغط على إس���رائيل وإلزامها 

باحترام قرارات الش���رعية الدولية والتجاوب مع المجتمع الدولي والجهود 

المبذولة للعودة إلى المفاوضات.

وبحث الجانبان سبل تطوير العالقات الثنائية في مختلف المجاالت، وعبر 

الضيف عن أمله في إحالل السالم في المنطقة.

من جانبه، أكد ريدبرغ أن الس���ويد تدعم الموقف السياسي الفلسطيني 

وستس���تمر في تقديم المس���اعدة للس���لطة الوطنية، معربا عن أمله في 

تطوير العالقات السويدية الفلسطينية، واتخاذ الخارجية السويدية قرارا 

برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها.

كم���ا اس���تقبل المالكي، وفدا م���ن لجن���ة الش���ؤون الخارجية في 

البرلمان األس���توني، وأوضح لهم المالك���ي مخاطر تصاعد العنصرية 

في السياسة اإلس���رائيلية تجاه فلس���طينيي الداخل وفي األراضي 

المحتلة، مشيرًا إلى جملة القوانين العنصرية التي اقرها الكنيست 

في الفترة األخيرة.

وفي وقت الحق، التقى المالكي وفدا برلمانيا فرنس���يا، ووضع إفراده في 

صورة التطورات السياس���ية والعقبات التي تضعها إسرائيل والممارسات 

الممنهج���ة التي تقوم بها لتقويض أي فرصة متبقية إلحراز أي تقدم في 

العملية السياسية برمتها.

وعل���ى صعيد آخ���ر، التقى المالك���ي، برئيس وكالة األنب���اء والمعلومات 

الفلس���طينية 'وفا' رياض الحس���ن، حيث تب���ادال وجهات النظ���ر لتعزيز 

التعاون بين الوكالة ووزارة الشؤون الخارجية.

محافظ سيناء 
يستعرض مساعدات 

مصر لقطاع غزة 
العريش –"وفا" : قال محافظ ش���مال 
س���يناء في مصر اللواء م���راد موافي، 
أم���س، إن بالده س���تواصل دعمها في 
مختلف الجوانب للشعب الفلسطيني.

وأش���ار إل���ى أن توجيه���ات القيادة 
السياس���ية المصري���ة بفت���ح معب���ر 
رف���ح الب���ري من���ذ األول م���ن حزيران 
الماضي ج���اءت لتخفيف المعاناة عن 

المحاصرين في قطاع غزة.
وقال خالل رئاس���ته لجلسة المجلس 
التنفي���ذي بالمحافظ���ة، بحضور عدد 
من القي���ادات المحلي���ة واألمنية في 
المحافظ���ة، ورؤس���اء مجال���س المدن 
ومديري مديريات الخدمات، إن إجمالي 
عدد العابرين من خالل معبر رفح البري 
بل���غ قراب���ة 130 ألفا ف���ي االتجاهين، 
منهم نح���و 5000 من حجاج قطاع غزة 
ت���م نقلهم م���ن خالل مط���ار العريش 
الدول���ي، عالوة على أكث���ر من 800 من 
أس���ر الش���هداء واألس���رى الذين أدوا 

فريضة الحج .
وبي���ن أنه تم خ���الل نف���س الفترة 
ادخ���ال نح���و 1600 ط���ن م���ن األدوية 
الطبي���ة  والمس���اعدات  واألجه���زة 
وم���واد اإلغاثة، و7500 ط���ن من المواد 
الغذائية، ونحو 200 س���يارة إس���عاف 
ونقل طبي وركوب للمعاقين و 42 مولدا 
كهربائي���ا، إلى جان���ب 7600 بطانية 
ومالب���س  ومفروش���ات  خيم���ة  و357 
وأحذية ومس���تلزمات دراس���ية ومواد 

إغاثة ومساعدات أخرى.


