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وفد «تضامن فرنسا فلسطين» يؤكد 
التزامه بمقاطعة منتجات المستوطنات 
أريحا - وفا- حلّ وفد يمثل مؤسسة «تضامن فرنسا فلسطين» ضيفا على االتحاد 
العام لنقابات عمال فلسطين في أريحا واألغوار امس.  وعبر أعضاء الوفد، الذي 
يمثل مقاطعة مونيبيلييه جنوب فرنسا، عن حرصهم على المشاركة في نشاطات 
على مستوى العالم لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في المستوطنات الزراعية 
بفعاليات  المؤسسة تقوم  أن  الوفد  روبير رئيس  وبين كيسوس  والصناعية. 
ونشاطات لمقاومة قرار المحكمة العليا حيث اتفق في أوروبا على إدخال منتجات 
بعض المصانع اإلسرائيلية الى أوروبا دون دفع جمارك، وأن المؤسسة تعمل على 
عدم إدخال المنتجات بجميع أنواعها، وأن هذا التحرك من قبل المؤسسة هو إيمانا 
منها بأنه يخدم القضية الفلسطينية، وأنها تعمل على إعاقة تنزيل شحنة من 
المنتجات في إحدى الموانئ الفرنسية. وبين أن هدف الزيارة يأتي للحصول على 
المعلومات عن هذه الشركات والمصانع لنشرها من خالل المؤسسات الفرنسية 
المنتجات اإلسرائيلية. ورحب وائل  الفرنسيين على عدم شراء  لتشجيع وحث 
نظيف رئيس االتحاد في أريحا واألغوار بالوفد، وحيا جهوده ووقفته إلى جانب 
الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لمواقف فرنسا حكومة وشعبا ومؤسسات 
في دعم القضية الفلسطينية. وقدم نظيف للوفد شرحا مفصال عن حجم الزراعة 
والصناعة اإلسرائيلية في المستوطنات الزراعية والصناعية في منطقة أريحا 
واألغوار، كما قدم شرحا عن عدد العاملين فيها ومعاناتهم، مستعرضا ظروف 
عملهم واألخطار المحيطة بهم. وقال إن الكثير من العمال أصيبوا بأمراض، منها 
الزراعية دون استخدام أدوات الوقاية.  السرطان، نتيجة استخدامهم المبيدات 
العمال  إبعاد  في  الوطنية  السلطة  لتوجهات  االتحاد  تأييد  نظيف عن  وعبر 
الفلسطينيين عن العمل في المستوطنات، وإيجاد فرص عمل لهم، وبين أن 
حملة مقاطعة المستوطنات كانت فاعلة في أريحا.  واستمع الوفد الى شهادات 
من العاملين أنفسهم في المستوطنات والمصانع اإلسرائيلية حول ظروف عملهم 
واستغاللهم، وأنواع المنتجات التي يتم تسويقها في األسواق المحلية والخارجية.
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دعوة  لحضور مؤتمر                             
ومؤسسة            «شمس»  والديمقراطية   اإلنسان  حقوق  مركز  يتشرف 
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( مفهوم المدنيين والمحاربين بين 
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  دعوة عامة  للمشاركة  في المسيرة الدولية 
الفلسطينية  يوم الخميس ١٠/٢٨ الساعة ١:٤٥ 
الوطنية  والقوى  العالمي  التربوي  للمنتدى  الوطنية  اللجنة  تدعوكم 
وشبكة المنظمات األهلية واالتحادات الشعبية (المرأة الشباب  والمعلمون) 
واالئتالف التربوي الفلسطيني و وزارة التربية و التعليم العالي  واتحاد 
الجمعيات العربية داخل ١٩٤٨ (اتجاه) والشبكة العربية للمنظمات األهلية 
(بيروت) واالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين والبدائل الدولية 

للمشاركة في:
  المسيرة الدولية الفلسطينية و ذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨  
العالمي في  التربوي  المنتدى  إال ربعا لمناسبة انطالق  الثانية  الساعة 
فلسطين الذي يلتئم في بيروت, القدس, الضفة, غزة, العراقيب, يافا, 
حيفا, الناصرة, مراكش, المكسيك, االورغواي، مونتريال, فرنسا و في 

مدن عدة في دول عربية وأوروبية و أمريكية التينية.
االرثودوكسي و مدرسة  النادي  أمام  المسيرة  المشاركون في   يتجمع 
إال ربعا حيث  والثانية  الواحدة  الساعة   الثانوية ما بين  ذكور رام اهللا 
تنطلق المسيرة باتجاه ميدان الشهيد ياسر عرفات (دوار الساعة) ومن 
ثم باتجاه القصر الثقافي مرورا بشارع يافا حيث يقام االفتتاح في القصر 
الثقافي الساعة الثالثة بمشاركة دولية واسعة و بمشاركة فرقة الفنون 

الشعبية الفلسطينية
يمكن للمؤسسات المشاركة رفع الفتاتها وشعاراتها التربوية الخاصة بها. 

د. جمال سلسعحديث الوطن

حقائق سينودس الشرق االوسط
انعقد سينودس الشرق االوسط في وقت تاريخي ثمين، يحتاج 
فيه االنسان اينما وجد الى وقفة ضمير ووعي انساني، لما تعانيه 
منطقة الشرق االوسط من ويالت ومواجهات تضعها امام خيار 

اشتعال حرب عالمية اخرى.
صحيح ان الهجرة الفلسطينية باتت ظاهرة خطيرة تفرغ االرض 
من اصحابها الشرعيين واالخطر منها هو ما تدعيه اسرائيل من 
حقوق وحقائق ابطلها سينودس الشرق االوسط، وهذه الحقائق 

هي:
المفهوم  استخدام  يمكنها  ال  اسرائيل  ان  الميعاد:  ارض  اوال: 
التوراتي الرض الميعاد او كلمة شعب اهللا المختار، لتبرير اقامة 
ال  المفهوم  باالرض، الن هذا  متعلقة  او مطالبات  مستوطنات 
ينطبق عليهم بعد مجيء السيد المسيح عليه السالم وبعد صلبه 

على ايديهم.
ثانيا: االرض: هي امانة وضعها اهللا في اعناقنا من اجل المحافظة 

عليها والدفاع عنها وهي حقيقة ثابتة قالها التاريخ.
فعندما اغلق االتراك جوامع الشام لمنع احتمال قيام مظاهرات 
الى مواقع  الشام  لواء االسكندرون، تحولت كنائس  انتزاع  ضد 
ووقف خطيب المسلمين في محراب المسيح يلقي خطبة الجمعة 
وصعد المؤذن الى قبة الناقوس يرفع اآلذان، وخرجت جموع الشام 

بمسلميها ومسيحييها في مظاهرات لم يشهد التاريخ لها مثيال.
وعندما تقدم سعد بن ابي وقاص في فتوحاته نحو بالد الشام، 
وقف الى جانبه المثنى بن حارثة الشيباني النصراني قائد جيوش 
النصارى من  الرومان  النصارى في بالد الغساسنة، وتخلى عن 

اجل االرض العربية.
وهذا صالح الدين االيوبي يهدي القباط القدس ديرا خاصا لهم 
لوقفتهم الشجاعة معه في الحرب الصليبية.. وعيسى العوام حدث 
وال حرج.. الخ فنحن عرب قبل ان نكون مسيحيين او مسلمين، 

وهذه ارضنا جميعا.
يهودية  بطالن  السينودس  اكد  حيث  المفتوحة:  القدس  ثالثا: 

القدس مؤكدا انها لجميع الديانات السماوية.
رابعا: عودة الالجئين: وهنا يؤكد السينودس على الظلم الذي لحق 
بشعبنا الفلسطيني ومأساة النكبة مؤكدا على حقهم في الرجوع 

الى وطنهم فلسطين الى حيفا ويافا والناصرة.
بين  ما  السينودس  فرق  لقد  والصهيونية:  اليهودية  خامسا: 
اليهودية كدين.. والصهيونية كحركة سياسية، اذ اعترف باالولى 

ورفض االعتراف بالصهيونية.
المسيحية في سينودس  الوقفة  التاريخ: ان هذه  سادسا: عودة 
المسيحي ووجوده في  الدور  الغبار عن  الشرق االوسط تنفض 
الشرق االوسط، ومواقفه الوطنية التاريخية فقد قال السينودس 

كلمته بوضوح وقوة في زمن التزم الكثيرون الصمت.
البابا  التي ستشتعل ضد  القادمة  الشرسة  الحملة  راقبوا معي 
بندميكتوس السادس عشر الذي رعى هذا السينودس الوطني 

الديني، وصلوا معي ليحمي اهللا هذا البابا العظيم.

خالل احتفال بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي اللبناني

الصالحي: القضية الفلسطينية تقف 
اليوم امام لحظة تاريخية فاصلة

العام لحزب  الحياة الجديدة - قال االمين  لبنان - 
الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي في كلمة 
لتاسيس  والثمانين  السادسة  الذكرى  لمناسبة  له 
الشيوعي  الحزب  ان  اللبناني  الشيوعي  الحزب 
اللبناني كان على الدوام ،حزبا جريئا، طموحا عبر 
مواقفه ونضاالته الختراق جدار الطائفية السياسية 
تعزيز  وباتجاه  اللبنانية  الوطنية  تعزيز  باتجاه 
المواطنة كقيمة تغلب على كل اعتبارات الفئوية، 
أي  من  تمييز  دون  المتساوية  للحقوق  وكمصدر 
التغيير  احداث  الى  الدوام  على  وتطلع  كان،  نوع 
بالتحالف مع كل  البلد  المنشود في هذا  التقدمي 
من امن معه بالحاجة الى هذا التغيير انطالقا من 
رؤيته االستراتيجية لمستقبل لبنان ،ولضمان عدم 
تكرار ازماته الدورية وابعاد شبح تكرار ما هو اسوأ 
في تاريخ لبنان، وفي تاريخ أي شعب، من حروب 

وصراعات اهلية.
واضاف «اننا على ثقة بالدور الذي يستطيع الحزب 
نقدي  موقف  من  يملكه  بما  يلعبه  ان  الشيوعي 
متميز ومستقل في تفادي االخطار المحدقة بلبنان 
عاليا  والمعبر سيبقى صوتا  الجريء  ،وبان صوته 

ومؤثرارغم كل التعقيدات والمصاعب».
 وأشار الصالحي لقد تميز الحزب الشيوعي اللبناني 
بنضاله العمالي والنقابي منذ نشأته ،وخاض نضاالت 
مشهودة في تاريخ لبنان على هذا الصعيد دفاعا 
التي تنتهك  الشعبية  والفئات  الطبقات  عن حقوق 
ابسط حقوقها المعيشية ،والى جانب ذلك فقد تميز 
باسهامه النوعي في اثراء الفكر والتراث الماركسي 
والتقدمي من خالل كتابه ومفكريه ومبدعيه ومن 
جذبهم  المثقفين،الذين  اوساط  في  نفوذه  خالل 
الفكرية  والجرأة  والجدل  واالبداع  الحجة  اليه عبر 
الصنمية  بعيدا عن  اسهامات مفكريه  التي ميزت 
مع  التعامل  التبسيطية في  المدرسية  او  الجامدة 

قضايا الفكر والمجتمع.
واشار الى أن قضية الشعب الفلسطيني تقف اليوم 
امام لحظة تاريخية فاصلة ،فهتاك ما يدعو لالعتقاد 
مأزق  على  للتغلب  تسعى  االميركية  االدارة  ان 

الراهنة من خالل  السياسية  والعملية  المفاوضات 
للحكومة  التنازالت واالرضاءات  المزيد من  تقديم 
التفاهم  االسرائيلية ،وفي جوهر ذلك ليس فقط 
على صيغة خادعة جديدة لما يسمى تجميد جزئي 
لالستيطان ،وانما على تفاصيل قضايا الحل النهائي 
،سواء تجاه مسالة حدود الدولة الفلسطينية بحيث 
االستيطانية  الكتل  اسرائيل بضم  تالئم مطالب 
سيطرة  ،واستمرار  الضفة  ــي  اراض من  وغيرها 
اسرائيل على منطقة االغوار ،اوتجاه مسالة القدس 
او قضية الالجئين واالمن والمياه وكل ما له عالقة 

بقضايا الحل النهائي.
هذه  تحقيق  في  اسرائيل  نجاح  ان  الــى  مشيرا 
االنتقال  يعني  االميركية  االدارة  مع  التفاهمات 
لمضمون هذه  الدولية  االطــراف  تاييد  الى حشد 
العربي  العالم  لتجنيد  السعي  ويعني  التفاهمات 
من اجل ذلك،ويعني ممارسة الضغوط مجددا على 
الرئيس محمود عباس وعلى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية وتعريضه لوضع اظهاره بمظهر الرافض 
وتبرير  الفلسطيني  الشعب  لعزل  تمهيدا  للسالم 
مواصلة العدوان والتوسع االسرائيلي وفرض وقائع 

جديدة لتكريس االحتالل واالستيطان ولما يسمى 
اوغيرها  الحدود  مؤقتة  بالدولة  االنتقالي  بالحل 
،وبالتالي تحرير اسرائيل من طوق العزلة المنزايدة 
التناقضات في  بسبب مواقفها وممارساتها،وزيادة 

اوساط الشعب الفلسطيني. 
الداهم هو خطر جدي ويجب  الخطر  وقال ان هذا 
عدم  فرصة  واستغالل  موحدين  مواجهته  علينا 
الحل في  لقبول هذا  ناقدة  قاعدة سياسية  وجود 
،ولهذا فان حزبنا دعا  الفلسطيني  الشعب  اوساط 
التفاوض في  لموقف رفض  الفوري  النطوير  الى 
الذي تم االتفاق عليه في اجتماع  ظل االستبطان 
القيادة الفلسطينية االخير ، باتجاه رفض هذا النوع 
من المفاوضات برمته ،وربط اية مفاوضات قادمة 
بالرعاية الكاملة لالمم المتحدة ومجلس االمن من 
ذلك  ،بما في  المتحدة  االمم  قرارات  اجل تطبيق 
السالم  لعملية  المنفردة  االميركية  الرعاية  رفض 
اثبتت  التي  الرباعية  اللجنة  دور  واالستعاضة عن 
فشلها برعاية مجلس االمن ،وفي ذات االطار الى 
التوجه من اجل كسب االعتراف عبر االمم المتحدة 
بالدولة  اسرائيل،  مع  لمفاوضات  ا عبر  وليس 
وعاصمتها   ١٩٦٧ حدود  كامل  على  الفلسطينية 
القدس وانهاء االحتالل عن كامل اراضيها وضمان 
حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم 

التي شردوا منها وفقا للقرار ١٩٤.
 واشار الى ان هذه الخطوات هي ذات اهمية بالغة 
السلطة  بالتزامات  النظر  اعادة  يرافقها  ان  ويجب 
الفلسطينية تجاه اسرائيل وفي مقدمتها التنسيق 
المتعاقدة من اجل  السامية  الدول  االمني ،ودعوة 
تاكيد انفاذ اعمال اتفاقية جنيف الرابعة على االرض 
ــراع  ،واالس محتلة  اراضــي  بوصفها  الفلسطينية 
،وتعزيز  الشعبية  للمقاومة  بناء جبهة موحدة  في 
التنسيق والتعاون مع حركة التضامن الدولي التي 
اسرائيل  مقاطعة  اجل  من  يوم  بعد  يوما  تتسع 
نضاالته  شعبنا  مشاركتها  ،وتوسيع  ومنتجاتها 
اليومية ضد الجدار واالستيطان وتهويد القدس ،وفك 

الحصار عن قطاع غزة.

«السالم يبدأ هنا: إحالل الناس أوال»

األمم المتحدة تطلق موقعا صغيرا مبتكرا لالجئين الفلسطينيين
الحياة  الــمــحــتــلــة-  ــدس  ــق ال
األمم  وكالة  أطلقت  الجديدة- 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى 
(األونروا) موقعا الكترونيا جديدا 
تسليط  بهدف  الوسائط  متعدد 
الضوء على معاناة ما يقرب من 
خمسة ماليين الجئ فلسطيني 
مسجلين لديها. تم إطالق الحملة 
يبدأ  التي يطلق عليها «السالم 
في  وبركسل  القدس  في  هنا» 
بيوم  احتفاال  وذلك  واحد  وقت 
األمم المتحدة ويوم الشراكة بين 
األمم المتحدة واالتحاد األوروبي. 
يبدأ  «الــســالم  حملة  وتعرض 
هنا» أفالما قصيرة يتم تقديمها 
بوصفها العناصر المركزية لموقع 
ثراء  رســم  على  يعمل  مصغر 
الحياة في المخيمات الفلسطينية، 
ويقوم بإحالل الناس أوال ويركز 
التي  اإلنسانية  القصص  على 
الرئيسة.  العناوين  خلف  تقبع 
ويمكن لمتصفحي الموقع اختيار 
المواد من بين سلسلة من أفالم 
الفيديو التي تم استخالصها من 

عالم الالجئين أنفسهم.
لالونروا  العام  المفوض  وقــال 
فيليبو غراندي: «إن هذه الحملة 
تعبر عن كل شيء تقوم األونروا 
مبتكرة  «إنها  واضــاف  بفعله»، 
وتعرض  وإبــداعــيــة  وإنسانية 
اإلنسانية  والــنــواحــي  الــفــرص 
التي يمكن أن تتواجد في عالم 

خاليا  األحيان  بعض  في  يبدو 
من األمل. وإنني ألشعر بالسرور 
بأننا نعمل على إطالقها في يوم 
الذي  اليوم  المتحدة وفي  األمم 
نحتفل فيه بشراكتنا مع االتحاد 

األوروبي».
من  سلسلة  من  الحملة  وتتألف 
العمليات  أقاليم  مــن  األفـــالم 
األونــروا  تعمل  التي  الخمسة 
فيها وهي غزة والضفة واألردن 

وسورية ولبنان. ويعمل مونتاج 
مختلف  في  الحياة  مناظر  من 
واحدة  المخيم في دقيقة  أرجاء 
وسلسلة  لحملة  ا تفديم  على 
تأليف  تــم  وقــد  فيها.  األفـــالم 
الموسيقى األصلية للفيلم وقام 
الناصر  طــارق  من  كال  بأدائها 

ونادرة عمران.
االلكتروني  الموقع  ويتم إطالق 
www.) بــالــحــمــلــة  الـــخـــاص 

بأربع   (peacestartshere.org
قصص: إزالة منزل في القدس، 
وطفل يتيم في البقعة باألردن، 
وفنان في شاتيال بلبنان، ومتطوع 
صغير في غزة. وسيتم إدخال ما 
مجموعه خمسة عشرة قصة إلى 
الموقع خالل فترة ثالثة أشهر، 
إدخــال  مع  إدخالها  وسيترافق 
األماكن  عن  وصــور  معلومات 
والقضايا التي عملت تلك األفالم 
دعوة  وستتم   . تغطيتها على 

المشاهدين بالتبرع لألونروا.
باللغة  الرسمي  الناطق  وقــال 
العربية لألونروا سامي مشعشع  
الناس  يــقــوم  أن  نــأمــل  «إنــنــا 
صفحات  على  األفـــالم  بوضع 
من  وغيرها  وتويتر  الفيسبوك 
الشبكات األخرى وأن يعملوا على 
هذه  حول  عالمي  حــوار  تحفيز 
القضية المنسية غالبا». ويتمثل 
الحملة في  النهائي لهذه  الهدف 
يبدأ هنا»  إخراج فكرة «السالم 
الفلسطينيين  الالجئين  وتقديم 
من  وذلك  شخصي  منظور  من 
خالل تسليط الضوء على قصص 
مواجهة  في  ــداع  واإلب المثابرة 

أصعب الظروف.
سوك  استوديوهات  أن  ويذكر 
استشارات  شركة  وهــي  دوك، 
ومــواد  وثائقية  ــالم  أف وإنــتــاج 
لتي  ا هي  اجتماعية،  إعالمية 
واألفــالم  الحملة  بإنتاج  قامت 

وذلك بالشراكة مع األونروا.

مستوطنو «تفوح» يعتدون 
على قاطفي الزيتون شرق سلفيت 

سلفيت - وفا- اعتدى مستوطنو «تفوح» المقامة على أراضي المواطنين في 
البلدتين،  بلدتي اسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت، على عدد من مزارعي 
وحاولوا سرقة ثمار الزيتون منهم.  أوضح رائد موقدة من مركز أبحاث األراضي 
الفلسطيني، أن مستوطنين مسلحين حاولوا سرقة ثمار الزيتون من المزارعين 
واعتدوا على  الرازق، وحسين صايل عطياني،  نظام عبية، وزياد جميل عبد 
النساء أثناء قطف الزيتون وشتموهن بالفاظ نابية، وحاولوا سرقة متاع وحصان 
المزارع عطياني وسط التهديد باستخدام السالح. بدوره، دعا رئيس مجلس قروي 
ياسوف عبد الرحيم مصلح، المؤسسات والهيئات المعنية بحقوق االنسان مساندة 
أهالي بلدة ياسوف، والتدخل لدى الجانب االسرائيلي لوقف اعتداءات المستوطنين 
على أراضيهم الزراعية والتنكيل بهم.  وقال إن «مستوطني تفوح يعتدون على 

أصحاب األراضي، وينكلون بهم، ويعملون على تدمير أشجار الزيتون». 

تقديم لوائح اتهام وتمديد 
اعتقال شبان من سلوان 

القدس المحتلة- وفا- قدمت نيابة االحتالل العامة في القدس المحتلة إلى محكمة 
الصلح بغربي المدينة امس، سبع لوائح اتهام ضد مجموعة من الشبان من بلدة 
سلوان جنوب األقصى المبارك من بينهم أربعة من عائلة واحدة. وأفراد العائلة 
المقدمة بحقهم لوائح االتهام هم: عايد العباسي (٢١ عاما)، ومهدي العباسي 
ورامي  (١٨ عاما)،  العباسي  (٢٣ عاما)، ومحمد  العباسي  (٢٤ عاما)، وعماد 
عودة (٢٨ عاما) ومحمد شحادة (١٨عاما). في حين قدمت النيابة الئحة اتهام 
ضد المواطن إبراهيم حوامدة (٣٢ عاما) من بلدة السموع قضاء الخليل بسبب 
نشاطه بسلوان. ونسبت النيابة اإلسرائيلية العامة لشبان اعتقلوا خالل األسبوع 
المارة وقوات الشرطة وحرس الحدود بالحجارة  الماضي عدة تهم منها: رشق 
في بلدة سلوان، وكذلك محاولة االعتداء بظروف صعبة، وعدة تهم أخرى منها 
مشتركة ومنها خاصة بكل مواطن على حده صبت جميعها في مواجهة قوات 
االحتالل. وقدمت طلبا إلى المحكمة ذاتها بتمديد اعتقال الشبان إلى حين انتهاء 

اإلجراءات القضائية ضدهم.

االحتالل يواصل منع مزارعي بلدة مسحة 
من الوصول ألراضيهم خلف الجدار 

مسحة  بلدة  مزارعي  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  وفا- واصلت   - سلفيت 
بمحافظة سلفيت من الوصول ألراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في سلفيت يوسف عبد الرحيم صالح 
امس، إن سلطات االحتالل ال تزال تحول دون وصول مزارعي البلدة للوصول 
ثمار  وجني  «القناة»  الجدار العنصري في محيط مستوطنة  ألراضيهم خلف 
حقولهم، وخصوصا محصول الزيتون.  وأوضح صالح لمراسل «وفا» أن سلطات 
االحتالل تتذرع بتعطل أجهزة الحاسوب في مقر االرتباط اإلسرائيلي، وبالتالي 
المزارعين من دخول  التي تمكن  الالزمة  التصاريح  المقدرة على إصدار  عدم 
الهيئات  البلدة. وناشد صالح  المقامة في جدار الفصل العنصري غرب  البوابة 
والمؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للصليب األحمر الدولية 
التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي إلصدار التصاريح الالزمة لدخول المزارعين الى 
أراضيهم، سيما وان موسم قطف الزيتون أوشك على االنتهاء، الفتا الى أن أصحاب 
الزيتون يتخوفون من سرقة المستوطنين لثمار زيتونهم.  وأشارت مصادر مجلس 
قروي مسحة الى أن حوالي سبعين مزارعا تقع أراضيهم خلف الجدار العنصري، 

ما زالوا بانتظار تصاريح دخول الى أراضيهم لغرض قطف الزيتون. 

توقيع اتفاقية إلقامة نصب 
تذكاري لشهداء مدينة رام اهللا 

رام اهللا - وفا- وقعت رئيسة بلدية رام اهللا جانيت ميخائيل، امس، مع د.تيسير 
العاروري، ود. نصير العاروري، اتفاقية إلقامة نصب تذكاري لشهداء مدينة رام 

اهللا في البلدة القديمة.
ويقدم آل العاروري بموجب االتفاقية مبلغ ٣٥ ألف دوالر أميركي إلقامة النصب 

التذكاري لشهداء المدينة في البلدة القديمة بجانب مبنى المحكمة العثمانية.
وأشادت ميخائيل بدعم آل العاروري، مشيرا إلى أنه جرى اختيار البلدة القديمة 
إلقامة النصب التذكاري كونها السباقة في تقديم الشهداء فداء للوطن، وأوضحت 

أن النصب سيضم جميع أسماء الشهداء الذين ارتقوا في رام اهللا.
من جانبه، قال د. نصير العاروري إن المبلغ الذي خصص لبناء النصب التذكاري 
جاء تخليدا لذكرى إبراهيم العاروري, وزوجته, ونجله علي، ومشاركة منه في 
الثقافية واإلنسانية والوطنية، مشيدا باهتمام بلدية رام اهللا بهذه  المشاريع 

المشاريع، وحرصها على تطوير مدينة رام اهللا.

االفراج عن اسير من الخليل
الخليل- الحياة الجديدة- افرجت سلطات االحتالل، امس، عن االسير حازم ابراهيم 
الخليل، بعد اعتقال دام ٢٨ شهراً داخل  القرم (٢٤ عاما) من مدينة  سليمان 
سجون االحتالل، هي مدة محكوميته التي فرضتها عليه بسبب «تهمة أمنية». 


