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املعصرة - بيت حلم - مواطن يحمل االعالم الوطنية بينما يقوم جندي اسرائيلي باعمال املراقبة خالل التظاهرة االسبوعية ضد اجلدار.
صورة من »ا ف ب«

النبي صالح - رام الله - متضامنة اجنبية تركض لتحتمي من قنابل الغاز التي اطلقها اجلنود االسرائيليون، وفي الصورة الثانية جنود يرشون املاء امللون باجتاه املتظاهرين خالل مواجهات شهدتها القرية امس.
صورتان من اسوشيتدبرس

شارك برأيك اليوم
لتصنع القرار غدًا
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االسرائيلية  إلى احملكمة  املواطن  - توجهت جمعية حقوق  القدس 
ان  بعد   ، ح��ل��وه  وادي  ش���ارع  ف��ي  األع��م��ال  وتأجيل  وق��ف  بطلب  العليا 
أعلنت شركة بامي االسرائيلية للمخولة من البلدية بالعمل أنها ستبدأ 
باملشروع بعد نهاية عيد الفصح.  ويذكر ان هناك استئنافا معلقا في 
حول  تتمركز  ال��ذي  وتفاصيله  املشروع  هذا  بخصوص  العليا  احملكمة 
مخطط  بإيجاد  البلدية  ومطالبة  والبناء  التخطيط  قانون  تفسير 
ال��ذي يتشابه مع مطالبة  األم��ر  املشروع.  لتنفيذ  أول��ي  هيكلي كشرط 
جلنة التخطيط بوضع مخطط هيكلي واضح ومفصل وإحضار تصاريح 

وتراخيص ألعمال البناء .
ويشمل هذا املشروع حسب املقرر تغطية حوالي 15000 متر مربع من 
منطقة سلوان وتصل تكلفته إلى 30 مليون شيكل وسيتم  تغيير البنية 
التحتية ، وجتهيز مواقف للسيارات في األراضي اخلاصة بالسكان املراد 
مصادرتها للمنفعة العامة على حسب ادعاءات البلدية ، باإلضافة إلى 
ذلك إضاءت كل مقاطع الشارع وزراعة األشجار.ويترتب للبدء بالعمل 
إجراء بعض التغييرات كإغالق وحتويل الشارع الرئيس في وادي حلوة 
الجتاه واحد حتى مركز الزوار في ما يسمى "مدينة داود" الذي تديره 

جمعية العاد االستيطانية وإبقاء املقطع األخير كما هو الجتاهني حتى 
يتسنى للسواح األجانب واليهود حرية التحرك. 

وأوضحت احملامية نسرين عليان من جمعية حقوق املواطن املخولة 
من قبل السكان إن سلوك البلدية يدل بوضوح على جتاهلها لسكان احلي 
وقوانني التخطيط إذ أنها لم توفر املعلومات الالزمة عن تفاصيل املشروع 
وطريقة العمل إال بأمر من احملكمة ، وان هذا الطلب قدم للمحكمة العليا 
ليطالب بتجميد األعمال وعدم إحداث تغييرات إلى أن تبت احملكمة 
بالقرار. باإلضافة إلى ذلك فإن خطة البلدية ووزارة املواصالت وشركة 
بامي تتعدى القانون اخلاص بالتخطيط والبناء. حيث ال يوجد بيد 
القانون  كل من املدعي عليهم التصاريح والتراخيص الالزمة مبوجب 

ألعمال احلفر والبناء  .
العديد من قطع  البلدية قد حاولت مرارا وتكرارا مصادرة   وكانت 
األراضي احملاذية للشارع وحتويلها إلى مواقف عامة للسيارات رغم أن 
أصحاب القطع حاولوا مرارا االستفادة من تلك القطع لبناء مدرسة أو 
روضه أو مركز جماهيري وبطبيعة احلال فان هذه الطلبات لم تعرها 

البلدية أي اهتمام .

البلدية تتجاهل مطالب املواطنني والقوانني

مطالبة احملكمة االسرائيلية العليا 
بوقـف حتويل شارع وادي حلـوة

قصف اسرائيلي ملنزلني في خان يونس
وجرف عشرات الدومنات الزراعية

شرق  الفراحني  منطقة  في  توغلت  قد  كانت  إسرائيلية  قوة  أطلقت  مشهراوي-  غزة-عالء 
خان يونس جنوب قطاع غزة قذيفة مدفعية أصابت مباشرة منزلني يعودان للشقيقني هشام 

ونبيل أبو دقة. 
وأفاد شهود عيان بان أضرارًا كبيرة أصابت املنزلني، وأحلقت أضرارًا كبيرة في النوافذ واألبواب 
واجلدران وأحرقت عدة أشجار مثمرة، كما جرفت قوات االحتالل مئات الدومنات شرق عبسان 

الكبيرة تعود لعائالت أبو دقة وأبو رجيلة وأبو لطيفة وشاهني.
وذكر منسق احلملة الشعبية ملقاومة احلزام األمني عماد عصفور أن القوة اإلسرائيلية توغلت 
في أراضي املواطنني الزراعية على مسافة ثالثة كيلومترات على امتداد اخلط الفاصل، وجرفت 

مساحات مزروعة بالقمح والشعير.
وأكد عصفور أن احلملة الشعبية ستنظم االثنني القادم مظاهرة احتجاجية على حدود البلدة 
ملواجهة احلزام األمني. وكثفت اآلليات اإلسرائيلية توغالتها واعتداءاتها شرق خان يونس بعد 
املاضي قتل وأصيب فيها 7  الشهر  الفلسطينية في تنفيذ عملية نوعية نهاية  املقاومة  جناح 

جنود إسرائيليني.

مطالبة مبواصلة التحرك 
للكشف عن عصابات 

سرقة جثامني الشهداء 
االسير  دع��ت جلنة  س��م��ودي-  علي  ج��ن��ني- 
وعربي مستمر  فلسطيني  لتحرك  الفلسطيني 
للضغط على مؤسسات حقوق االنسان واملجتمع 
ال���دول���ي ل��ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة حت��ق��ي��ق رس��م��ي��ة في 
الفلسطينيني  الشهداء  اعضاء  سرقة  انتهاكات 

واملتاجرة فيها.
ان اعتراف  اك���دت  ب��ي��ان ص���در ع��ن��ه��ا،  وف���ي 
للمتاجرة  بالكشف عن شبكة  شرطة االحتالل 
ال��ب��ش��ري��ة، واع��ت��ق��ال 6 م��ن املشتبه  ب��األع��ض��اء 
فيهم، بينهم ضابط برتبة عقيد في االحتياط 
في اجليش ومحامني، يؤكد ان هناك الكثير من 
داخل  م��ورس��ت  التي  املنظمة  السرقة  عمليات 
الشرطة  اع��الن  رغ��م  وان��ه  االس��رائ��ي��ل��ي،  الكيان 
حترك  املطلوب  فان  واعتقاالت،  حتقيقات  عن 
عملية  اليات  لوضع  واس��ع،  نطاق  وعلى  رسمي 
تلزم اسرائيل بالكشف عن كل املعطيات لكشف 
احلقيقة، والتي تاكدت من خالل روايات العشرات 
االحتالل  قيام  اك��دت  والتي  الشهداء  اهالي  من 
الى  اللجنة  واش����ارت  ال��ش��ه��داء.  اع��ض��اء  بسرقة 
ض��رورة احل��ذر من استخدام نفس االس��ل��وب مع 
حاالت مرضية اخرى نقلت من االراضي احملتلة 
للعالج في اسرائيل، او حاالت مشابهة من الداخل، 
مشيرة لالعتراف االسرائيلي بالسرقة بعد شكوى 
تقدمت بها امرأة من مدينة الناصرة في اجلليل، 

وكانت تعاني من ضائقة مالية.
وكانت املرأة قد أبلغت احملققني أنها استجابت 
ُنشر في صحيفة عربية محلية تصدر  إلعالن 
مقابل  كلية  "مطلوب  فيه:  وجاء  الناصرة،  في 
وأضافت  دوالر".  ألف   100 مبلغ  على  احلصول 
ُوّجهت  اإلع��الن،  بناشري  اتصالها  أنه بعد  املرأة 
إل��ى إج��راء فحوص طبية في إح��دى ال��دول في 
وأنه  كليتها،  اسُتؤصلت  حيث  الشرقية،  أوروب��ا 
بعد عودتها إلى البالد لم حتصل على املال مثلما 
تعّهدوا لها. واشارت لوجود شبكات منظمة تعمل 
على سرقة االعضاء البشرية في اسرائيل وبعضها 

يعمل مع جهات رسمية اسرائيلية.

زيدان: شخصيات قيادية في الوسط 
العربي تلقت دعوة للقاء القذافي

تل أبيب- كشف رئيس جلنة املتابعة العربية العليا محمد زيدان عن ان شخصيات قيادية في 
الوسط العربي تلقت دعوة لزيارة طرابلس الغرب لالجتماع مع الرئيس الليبي معمر القذافي. وأضاف 
ان موعد الزيارة حدد في الثالث والعشرين من الشهر احلالي.  وأوضح محمد زيدان في تصريحات 
صحفية ان الدعوة ارسلت عن طريق السفير الليبي في عمان.  وأعرب زيدان عن اعتقاده بان اسرائيل 

لن تعترض على هذه الزيارة الن ليبيا غير مدرجة على قائمة الدول املعادية.

الدعوة لنقل ملف املصانع الكيماوية 
غرب طولكرم للمستوى السياسي

جنني- طولكرم- علي سمودي- نظم مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" وجامعة 
فلسطني التقنية "خضوري"، ورشة عمل حول "االثار الصحية والبيئية ملخلفات املصانع اإلسرائيلية" 
على محافظة طولكرم، مبناسبة يوم الصحة العاملي، وذلك في قاعة املبنى الهندسي في خضوري، شارك 
فيها ممثل احملافظ رأفت بلعاوي، ورئيس جامعة خضوري د. داوود الزعتري، ومدير صحة طولكرم د. 

سعيد حنون، واحملاضر د. سمير بشارات، وعدد من املهتمني في هذا املجال.
ورحب منسق "شمس" عبد الله محمود باحلضور واملشاركني في هذه الورشة، موضحًا انه سيتخللها 
عرض تقرير تلفزيوني من انتاج مركز "شمس" حول االضرار التي تتعرض لها محافظة طولكرم جراء 
اقامة املصانع. وقال بلعاوي انه مت عقد العشرات من ورشات العمل حول ذات املوضوع، اال انه وعلى الرغم 
من أهميتها لم حتقق أي شيء على ارض الواقع، الفتًا الى ان مكافحة تلك املصانع يتم بقرار سياسي 
من قبل احلكومة الفلسطينية واملفاوض الفلسطيني باعتبارها جزءا ال يتجزأ من عدة قضايا هامة 
على صعيد الوطن مثل قضية املستوطنات والقدس. واكد على ان إسرائيل تسعى الى احباط قيام 
دولة فلسطينية قابلة للحياة بشتى الطرق والوسائل املمكنة، وهي تستخدم كل ما لديها من امكانيات 
لوأد مشروع الدولة الفلسطينية املستقلة، داعيًا الى نقل قضية املصانع اإلسرائيلية الكيماوية املقامة 
غرب مدينة طولكرم الى املستوى السياسي وعدم السكوت على بقائها لتلوث بيئة احملافظة وتلحق 

اخلسائر الصحية والبشرية في صفوف مواطنينا األبرياء.
بدوره، شدد د. الزعتري على أهمية عمل دراسات متخصصة باالستعانة مع خبراء محليني او من 
خارج الوطن، إلعداد دراسات علمية تكون قادرة على تقدمي البيانات الالزمة إلدانة الطرف اآلخر 
وإلزامه بإغالق او نقل تلك املصانع بعيدًا عن مدينة طولكرم. وتطرق د. حنون لآلثار البيئية الناجمة 
عن املصانع الكيماوية اإلسرائيلية املقامة غرب املدينة، والتي تؤثر على صحة املواطنني، الفتًا الى ان 
تلك املصانع تسبب األمراض املختلفة للجهاز التنفسي العلوي والعني واألمراض اجللدية األخرى، كون 
مخلفاتها تصدر مواد كيماوية خطرة، مؤكدًا ان الكثير من ورش العمل عقدت حول هذا املوضوع وأصبح 

املواطن الكرمي يدرك جيدًا خطورة هذه املصانع على الصحة العامة وباألخص صحة املواطنني.
وشدد د. حنون على أهمية حترك املستوى السياسي ملناقشة املوضوع مع الطرف اإلسرائيلي والطلب 

منهم رسمياً إغالق او نقل تلك املصانع بعيداً عن السكان املدنيني.


