
Friday 27 January 2012    11 اجلمعة  2012/1/27 محليات

شــركــة  مشــــاعـر  للحــج   والعـمـرة 
بالتـعـاون  مـع   شــركــة  بـتـونـيا  األردنـية 

بإدارة  احلــاج  وائــل  ســالمـة  شــويـكي 

بعد التوكل على اهلل , تعلن شركة مشاعر للحج والعمرة  
عن بدء تسيير رحالت العمرة ضمن افضل الخدمات 

 •  تبدأ رحالت البر بتاريخ 2012/2/22	
•رحالت اجلو كل يوم اربعاء على امللكية االردنية  	

•من مطار عمان الدولي الى املدينة املنورة  او جدة 	
• جنوم وقريبة من احلرمني الشريفني    فنادق 4 جنوم  و5	

•باصات مرسيدس حديثة  	
•مزارات مكة املكرمة واملدينة املنورة  	

•مرشد ديني مرافق لكل رحلة  	
•اسعار خاصة للمدارس واجلامعات واملؤسسات والشركات 	

 • نستقبل اجلوازات املقروءة وغير املقروءة آليا	

على األخوة الراغبني في التسجيل االتصال او زيارتنا فزيارتكم تشريفاً لنا 
القدس / الرام – خلف قاعة الربيع 

هاتف : 2347633-02 – فاكس:02-2347861
 0544459887  او جوال  0598486321

اخي المعتمر ... اختي المعتمرة ... اجعلوا مشاعر رفيقكم الى المشاعر 
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مدرسة وروضة االوائل9
القدس – الطور – بجانب الكلية االبراهيمية  : ص . ب )38605(                

تلفون : 02-6288558
Al-Awael School

Jerusalem – AlturP.O.Box )38605( Tel: 02- 6288558
E-Mail : ALAWAEL2009@yahoo.com

اعالن فتح باب التسجيل
نعلن الهالي وابناء القدس الشريف عن فتح باب التسجيل لروضة االوائل 
من جيل   )4( سنوات مواليد 2008، وحتى )5(  سنوات مواليد 2007،  ابتداء 

من  25-1-2012م وحتى اكتمال العدد املطلوب للعام الدراسي 2013-2012

كل عام وانتم بخير

قد النكون الوحيدين بهذا المجال ......... 
ولكن الشك باننا من االوائل

لالستفسار: روضة االوائل – القدس – بجانب الكلية االبراهيمية – دخلة 
فندق باالس سابقا - هاتف : 6288558  /  0547848526

القدس- دعا الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة االسالمية العليا- خطيب املسجد األقصى 
املبارك اجلهات الرسمية ملتابعة أمور ذوي االحتياجات اخلاصة للتأكد من إدارة أموالهم بصورة 

سليمة، واقترح تشكيل جمعية او مؤسسة تتعلق بإدارة أموال ذوي االحتياجات اخلاصة.
امليراث، وشدد على حق ذوي  وأكد الشيخ صبري على حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة في 
االحتياجات اخلاصة ذكورا وإناثا في امليراث، سواء كانوا مقيمني في مؤسسة داخلية أو في بيوتهم، 

وأكد على حقهم في احلياة الزوجية واالجتماعية.
لهم احلياة  أو عقارا بحيث يضمن  لهم في حياتهم ماال  أن يهبوا  اآلب��اء  أن من حق  وأص��اف 
الكرمية، وحث األوصياء على تقوى الله في إدارة واستثمار أموال ذوي االحتياجات اخلاصة وأن 

يبدوا حرصهم على إمنائها وصيانتها.

الشيخ عكرمة صبري يدعو اجلهات الرسمية 
ملتابعة ادارة أموال ذوي االحتياجات اخلاصة 

يوم طبي مجاني ملرضى العيون في أريحا 
مع  بالتعاون  األمنية"  للعلوم  الفلسطينية  "األكادميية  االستقالل  جامعة  نظمت  اريحا- 
مستشفى سان جون للعيون في القدس يوما طبيا مجانيا ملعاجلة مرضى العيون في منطقة أريحا 

واألغوار، حيث شمل العالج املجاني والفحص ألكثر من مائة حالة مرضية من مرضى العيون.
وشارك في هذا اليوم الطبي املجاني خمسة أطباء وممرضني من مستشفى العيون القدس، 
ومت التنسيق له عن طريق مركز اخلدمة واملجتمعية، ومت تنفيذه بالتعاون مع دوائر اجلامعة 
املختلفة. وشملت فعاليات اليوم الطبي استقبال مرضى العيون منذ ساعات الصباح الباكر، ومت 
إجراء فحوصات تشخيصية شاملة للعيون تضمنت فحصا شامال للشبكية  وقرنية العني ومت 

تقدمي العالج للمرضى وحتويل احلاالت الالزمة لتلقي العالج في مستشفى سان جون.
وقال أ. صالح طه مدير مركز اخلدمة املجتمعية في جامعة االستقالل: "إن هذا اليوم الطبي 
املجاني الثاني يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي ينفذها املركز بالتعاون مع املجتمع 
احمللي، انطالقا من إميان اجلامعة بالدور الكبير الذي تلعبه في تنمية املجتمع، حيث سيتبع هذا 

النشاط مجموعة أخرى من النشاطات في احملافظة".

محاضرة في بيت جاال 
حول زراعة القواقع 

االلكترونية 
- نظمت  ف�����راج  - جن��ي��ب  ب��ي��ت حل���م   
جمعية بيت حلم العربية للتأهيل في بيت 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ألهالي  لقاء  ج��اال 
القوقعة  زراع���ة  عمليات  ح��ول  السمعية 
ال��ط��ب��ي��ب املختص  ب��ح��ض��ور  االل��ك��ت��رون��ي��ة 
التأهيل  وط��اق��م  العمليات،  ه��ذه  ب��إج��راء 
املكون من أخصائيي السمع والنطق واللغة 
عملية  وب��دء  القوقعة  جهاز  ع��رض  ومت   ،
املرضى بشكل مباشر،  الصوت لدى  انتقال 
واإلجابة على استفسارات األهالي حول هذه 
املرضى  تساعد  أن  شأنها  من  التي  التقنية 

على االندماج و االنخراط في املجتمع.    
واألذن واحلنجرة  األنف  أن قسم  ويذكر 
زراع��ة  أج��رى 12 عملية  ق��د  ف��ي اجلمعية 
قوقعة في العام املاضي بنجاح ألطفال من 
الضفة الغربية، ويخضع عدد منهم حاليا 
لبرنامج تأهيل شامل حيث بدأ عدد منهم 
متييز األصوات واالستجابة لها، واستخدام  
حاجاتهم   ع��ن  للتعبير  ال��ك��ل��م��ات  ب��ع��ض 

األساسية.

جمعية بلسم للتأهيل املجتمعي توزع املالبس 
الشتوية على األطفال من ذوي اإلعاقة

غزة- ماجدة البلبيسي - وزعت جمعية بلسم للتأهيل املجتمعي بقطاع غزة املالبس الشتوية 
فعالياتها  إط��ار  في  غ��زة  محافظة  فى  ترعاهم  التي  اإلع��اق��ة  ذوي  من  األط��ف��ال  من  املئات  على 
االجتماعية بدعم من فاعل خير سعودي. وأكد رئيس مجلس إدارة اجلمعية سعيد فوده بأن هذه 
املساعدات تأتي في سياق أهداف اجلمعية بالتخفيف عن العائالت الفقيرة واملهمشة، سيما األطفال 
من ذوي اإلعاقة الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة في ظل احلصار وقلة فرص 
العمل. وثمنت مديرة اجلمعية منال املدهون الدور الريادي والدعم الكرمي ألبناء الشعب السعودي 
للشعب الفلسطيني وفئاته احملرومة، موجهة شكرها للحكومة السعودية قيادة وشعبًا آملة منهم 

استمرار دعم الفئات احملتاجة واملهمشة من الشعب الفلسطيني في كافة املجاالت .
كما أكدت على استمرار مجلس إدارة اجلمعية في التنسيق والتعاون املشترك مع الهيئات الدولية 
واملؤسسات احمللية، في مد يد العون واملساعدة لكافة احملتاجني من أبناء الشعب الفلسطيني في 
شتى امليادين وعلى كافة األصعدة.   وفي ذات السياق أعرب أهالي األطفال عن بالغ امتنانهم 

شكرهم للحكومة والشعب السعودي على سخاء دعمهم وعطائهم الالمحدود .

يوم طبي لطلبة املخيم الشتوي في بلدة اجلديدة 

مع  بالتعاون  الوطني  االم��ن  ق��وات  نظمت   - س��م��ودي  علي  جنني- 
لطلبة  مجانيا  طبيا  يوما  ام��س،  العسكرية  الطبية  اخلدمات  طواقم 
املخيم الشتوي ألطفال املدارس في بلدة اجلديدة قضاء جنني، ومت ذلك 

بالتنسيق مع جمعية دار العلم الطالبية.
وشارك في املخيم الشتوي حوالي ستني طالبا من الصف األول األساسي 

وحتى الصف الثامن.
الفلسطيني  الوطني  لألمن  واإلع��الم  العامة  العالقات  واف��اد مكتب 
في محافظة جنني والدائرة اإلعالمية في اخلدمات لطبية العسكرية، 

أنه وبناء على تعليمات اللواء نضال أبو دخان قائد قوات األمن الوطني 
الفلسطيني والعميد طبيب خليل النقيب مدير عام اخلدمات الطبية 
العسكرية ومن اجل التواصل مع شرائح املجتمع احمللي ومؤسساته، وكان 

في استقبال الوفد الطبي والعسكري رئيس وأعضاء اجلمعية.
املكونة من  العسكرية  الطبية  ان طواقم اخلدمات  التقرير  واضاف 
أطباء أطفال وعظام وأسنان وممرضني وتخصصات أخرى عملت على 
األدوي��ة  وت��وزي��ع  البلدة  وس��ك��ان  الشتوي  املخيم  أط��ف��ال  وع��الج  فحص 

املجانية لهم.

وفد وزارة الصحة برئاسة ابو مغلي 
ينهي زيارة عمل ناجحة للبحرين

 نابلس - من عماد سعاده - اختتم وزير الصحة الدكتور فتحي ابو 
مغلي زيارة الى مملكة البحرين على راس وفد ضم كال من مدير عام 
الوزارة  الدولي في  التعاون  الدكتور وضاح بعباع، ومدير  الوزير  ديوان 
والتنمية  االنسان  وزي��رة حقوق  تلبية لدعوة من  االق��رع، وذلك  ماريا 
فاطمة  الدكتورة  البحريني  الصحة  وزير  باعمال  القائم  االجتماعية 

البلوشي.
 وعقد الدكتور ابو مغلي خالل الزيارة اجتماعا مع الدكتوره البلوشي، 
جرى خاللها بحث سبل التعاون املشترك املستقبلية في املجال الصحي 

مبا يخدم مصلحة البلدين. 
 وفي سياق متصل، قام وزير الصحة والوفد املرافق له بجولة شملت 
العديد من املراكز الصحية منها مجمع السلمانية الطبي، وكلية العلوم 
الصحية، ومستشفى امللك حمد العام، ومركز النعيم الصحي لطب االسرة، 

واملستشفى العسكري، ومركز بنك البحرين والكويت الصحي. 
ب��ني وزارة الصحة  ت��ف��اه��م  ت��وق��ي��ع م��ذك��رة  ال���زي���ارة  وج����رى خ���الل 
العالقات  لترسيخ  الصحي  املجال  في  البحرين  ومملكة  الفلسطينية 

االخوية الوطيدة التي جتمع البلدين بعضهما البعض.
 واشتملت املذكرة على التعاون في اجراء البحوث املشتركة في املجاالت 
الطبيه وتبادل اخلبرات في مجال التخصصات النادرة، والتنسيق في 
في  املتخصصة  املراكز  من  واالستفادة  الصحية  املعلومات  تبادل  مجال 
البلدين في مجال زراعة الكلى واالمراض املزمنة، كذلك تبادل املطبوعات 
والتعاون  واملهنية،  الطبية  اجلامعات  عن  ال��ص��ادرة  الطبية  وامل��ج��الت 
للقوانني  وفقا  واللقاحات  واالمصال  الدواء  املشترك في مجال تسجيل 

واالنظمة املعمول بها في كل من الدولتني.
لدى  يرافقه سفير فلسطني  مغلي  ابو  الدكتور  زار  اخر،  اطار  وفي   
البحرين عبد القادر طه، اجلمعية اخليرية امللكية، واجتمع مع رئيسها 
الدكتور مصطفى السيد، علما ان اجلمعية اخليرية امللكية قدمت وما 
زالت تقدم الدعم السخي للشعب الفلسطيني حيث قدمت العديد من 
االسرائيلي  العدوان  خالل  غزه  قطاع  في  الهلنا  االنسانية  املساعدات 
الصحي  للقطاع  اجلمعية  دعم  امكانية  الطرفان  وبحث  القطاع،  على 

الفلسطيني في العديد من املجاالت الصحية الهامة.   

الهالل األحمر يقدم مساعدات 
عينية لعائلة من اللنب الشرقية

الفلسطيني  الهالل االحمر  واالع��الم - قدمت جمعية  املنهل للصحافة   - زي��ادة  نابلس- مي 
في نابلس مساعدات انسانية عينية لعائلة شبانه في قرية اللنب الشرقية  التي تعرض منزلها 
اشتملت على   إغاثة   لوازم  العائلة  لهذه  اجلمعية  املستوطنني مؤخرا حيث سلمت  العتداءات 
فرشات وأغطية  وبعض املواد الصحية  ولوازم املطبخ، في إطار اخلدمات اإلنسانية التي تقدمها 

اجلمعية للمواطنني الفلسطينيني.
وصرح رئيس الهيئة اإلدارية للجمعية باسل حمدي كنعان بأن حترك اجلمعية جاء في سياق 
التعاون والتنسيق مع محافظ نابلس اللواء جبرين البكري ومع اإلدارة العامة  للجمعية ودائرة 
الكوارث فيها من اجل إغاثة املواطنني املتضررين من ممارسات املستوطنني واعتداءاتهم، مشيرا  
إلى أن واجب التخفيف من معاناة املواطنني يقع على عاتق اجلمعية وكافة مؤسسات الوطن داعيا  

إلى التكاتف والتعاون ملا فيه املصلحة العامة .

محاضرة شرطية للطلبة 
في طولكرم حول 
األجسام املشبوهة

طولكرم- عدنان حطاب- نظمت الشرطة 
أمس محاضرة توعية حول مخاطر األجسام 
املهني  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  ف��ي  وذل���ك  املشبوهة 
العامة  العالقات  إدارة  بيان  وذك��ر  بطولكرم، 
واالعالم بالشرطة ان شرطة هندسة املتفجرات 
القت محاضرة ل 50 طالبا حول طرق الوقاية 
حال  في  عليهم  والتأكيد  األج��س��ام  ه��ذه  من 
االبتعاد  ب��ض��رورة  مشبوه  جسم  على  العثور 
ع��ل��ى امل���ك���ان واالت���ص���ال ع��ل��ى ال���رق���م امل��ج��ان��ي 

للشرطة )100(.

مركز "شمس" يفتتح أعمال دورة تدريبية 
في مجال حقوق اإلنسان واحلكم الصالح وسيادة القانون

اإلنسان  حقوق  إع��الم  مركز  افتتح   - "ے"  م��راس��ل   - الله  رام   
اإلنسان  والدميقراطية "شمس" امس، دورة تدريبية بعنوان "حقوق 
واحلكم الصالح وسيادة القانون" في مدينة رام الله في إطار مساعيه 
الهادفة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في أوساط الشباب والشابات. 
وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج حقوق اإلنسان واحلكم الصالح وسيادة 

القانون بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
نبذة  و قدمت  ال��دورة ميادة زيداني من مركز "شمس"  وافتتحت   
ال��دورة هو  حول طبيعة عمل املركز ونشاطاته، وقالت: "إن الهدف من 
أجل  من  اجلامعات  طلبة  من  للمجموعة  التدريبية  الفرصة  توفير 
إكسابهم مجموعة من املهارات واملعارف، وإلى تعزيز التعاون بني العيادات 
وتبادل اخلبرات، وفتح حوارات شبابية حول  القانونية في اجلامعات 
سيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلكم الصالح، وإلى رفع مستوى الوعي 
القانونية  البنية  تطوير  ح��ول  نقاش  وفتح  الشباب،  ل��دى  القانوني 
للمواطنني  القانونية  االستشارة  القانوني،وتقدمي  الدعم  للتشريعات 

من قبل طلبة القانون.
 من جانبه، قدم إياد اشتية احملتوى التدريبي واجلدول الزمني وناقشه 
مع املشاركني، متمنيًا أن تضيف الدورة اجلديد من املعلومات للمتدربني 
لتمكنهم من معرفة قضايا حقوق اإلنسان بشكل أكثر فعالية، أما ممثل 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جهاد الشوملي فقد أكد على أهمية معرفة 
ثقافة حقوق اإلنسان لكافة الفئات املجتمعية ومتنى ان يكون هنالك 
معلومات ومعارف جديده يطلع عليها املشاركني واملشاركات، من جانبه 
اكد يوسف عدوان من برنامج االمم املتحده االمنائي على اهمية سيادة 

القانون ودورها في التنميه مبفهومها الواسع.
 وستتناول الدورة مجموعة من املوضوعات كالتطور التاريخي للقانون 
فيما  املتحدة،  األمم  وأنشطة  القانون  سيادة  ومفهوم  اإلنساني،  الدولي 
مفاهيم حقوق  وتعزيز  نشر  في  اإلع��الم  ودور  القانون،  بسيادة  يتعلق 
الدولية  الشرعة  في  اإلنسان  حقوق  وماهية  القانون،  وسيادة  اإلنسان 
والدولية  الوطنية  الشكاوي  وال��ي��ات  اإلن��س��ان  حقوق  وتوثيق  ،ورص���د 
،ومقدمة حول احلكم الصالح ،واملسؤولية املجتمعية للعيادات القانونية 
احلقوق  واالس��ت��ق��ص��اء،و  التقارير  كتابة  ،وآل��ي��ة  احمللي  املجتمع  اجت��اه 

واحلريات في فلسطني.
ودوائ��ر  والقانون،وأقسام  احلقوق  كليات  من  كل  ال��دورة  في  وتشارك 
بيرزيت،النجاح  جامعات:القدس،  ف��ي  السياسية  والعلوم  الصحافة 
الوطنية،اجلامعة العربية األمريكية،اخلليل .وستعقد الدورة في مدينة 
رام الله على مدار أربعة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية، وسيقوم بتدريب 

املشاركني مجموعة من املدربني املتخصصني.

القواسمي يطلع احتاد البلديات الهولندي 
على آلية عمل احلكم احمللي

رام الله- وفا- أطلع وزير احلكم احمللي خالد القواسمي، في مقر الوزارة برام الله امس، ممثلي 
مؤسسة التعاون الدولية الحتاد بلديات هولندا، على آلية عمل البلديات الفلسطينية.

وبحث اللقاء الذي جرى بحضور اخلبيرة كارال هيوسيمان إكسبرت، ونائب رئيس بعثة هولندا 
الفلسطينية  الهيئات احمللية  العالقات بني  أواصر  فاندري ديفوردس، في تعزيز  في فلسطني 

والبلديات الهولندية وتوطيد أفق التعاون ودور املؤسسة الدولية في حتسني تلك العالقة.
كما تناول اللقاء، سبل دعم قطاع احلكم احمللي في فلسطني وتعزيز القدرات وحتسني اخلدمات 
ورفع مستوى تلك العالقات، إضافة إلى أهمية استمرار دعم املؤسسة للبلديات من أجل النهوض 

بواقعها احلالي وتطويره لتقدمي خدمات أفضل ملواطنيها.
وأشار اجلانب الهولندي إلى أهمية مساعدة البلديات الفلسطينية للقيام بعملها ورفع كفاءتها 

حتى تكون هيئات قادرة  منوذجية في عملها.

االمني العام الحتاد اجلامعات العربية 
يزور اجلامعة االسالمية في غزة

العام الحتاد  أبو عرابي- األمني  الدكتور سلطان  -  قال األستاذ  ملراسل "ے" اخلاص    – غزة 
اجلامعات العربية: " ان للجامعة اإلسالمية بغزة بصمات واضحة في حقل التعليم العالي العربي، وهي 
جامعة نشيطة بني شقيقاتها من اجلامعات العربية، وأنا سعيد أن أكون بينكم في اجلامعة اإلسالمية 
بغزة التي نعتز بها". وأكد على أن احتاد اجلامعات العربية جنح في كسر احلصار املفروض على قطاع 
العربية  العليا في اجلامعات  والدراسات  العلمي  البحث  أن االحتاد طلب من عمداء  إلى  غزة، مشيرًا 
اإلسهام في كسر احلصار املفروض على قطاع غزة من خالل املشاركة الفاعلة في أعمال املؤمتر الدولي 

للبحث العلمي والدراسات العليا الذي تنظمه جامعة األقصى بغزة.
وأعرب أبو عرابي عن أمله في زيارة قطاع غزة في مناسبات تشهدها اجلامعات الفلسطينية عامة 
واجلامعة اإلسالمية خاصة، مبديا استعداد األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية التنسيق والتعاون 
في األنشطة العلمية التي تعقدها املؤسسات التعليمية في قطاع غزة، وشدد على أن أهم املوارد التي 
تذخر بها فلسطني واململكة األردنية الهاشمية تكمن في العقول البشرية، داعيًا إلى احملافظة عليها 
والعناية بها. واستعرض تطور املجالس واملراكز التي يضمها احتاد اجلامعات العربية، ومنها: مجلس 
ضمان اجلودة، املجلس العربي لتدريب الطلبة، مركز إيداع رسائل املاجستير والدكتوراه، ومركز إيداع 
أبو عرابي اجلامعة اإلسالمية  التابعة لالحتاد. وزار  العلمية  إلى جانب اجلمعيات  العلمية،  الرسائل 
بغزة حيث كان في استقباله الدكتور كمالني شعث- رئيس اجلامعة اإلسالمية، األستاذ الدكتور محمد 
شبات- نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية، الدكتور طالب أبو شعر- نائب الرئيس لشؤون البحث 
العلمي، الدكتور أسعد أسعد- نائب الرئيس لشؤون العالقات اخلارجية، وأعضاء مجلس اجلامعة، ولفيف 
من األكادمييني. وعبر الدكتور شعث عن سعادة اجلامعة اإلسالمية باستقبال الدكتور أبو عرابي، وقدر 
عاليًا اجلهود التي قام بها في كسر احلصار املفروض على قطاع غزة، وأكد على اعتزاز اجلامعة بانتمائها 

الحتاد اجلامعات العربية، وأشاد بجهود االحتاد في توثيق أواصر التعاون بني اجلامعات العربية.
وقدر الدكتور شعث رعاية احتاد اجلامعات العربية للمؤمتر الدولي األول للدراسات العليا والبحث 
العلمي الذي تنظمه جامعة األقصى بغزة، وقال:" نعتز مبشاركة عدد كبير من الباحثني العرب الذين 
يساندوننا معرفيًا وعلميًا. وجتول أبو عرابي في عدد من مرافق اجلامعة اإلسالمية، وأبدى إعجابه 

بصور التقدم املتنوعة التي شاهدها عن كثب خالل زيارته للجامعة.

اخلندقجي يطلع قنصل أول جنوب إفريقيا 
على واقع محافظة قلقيلية

قلقيلية- وفا- اطلع محافظ قلقيلية ربيح اخلندقجي، أمس، القنصل األول في ممثلية جنوب 
افريقيا لدى السلطة الوطنية، بدمه تشوساني، على واقع احملافظة وما تعانيه بفعل االستيطان واجلدار. 
افريقيا  العالقة بني دولة جنوب  إلى عمق  القنصل في مقر احملافظة،  لقائه  وأش��ار احملافظ خالل 
وفلسطني على املستويني الرسمي والشعبي، وعبر عن سعادته باالهتمام بواقع محافظة قلقيلية خاصة 

في موضوع اجلدار وما تعانيه بفعل إجراءات االحتالل التعسفية جتاه املواطنني في احملافظة.
وقال: إننا نرحب بزيارة أي مسؤول من دولة جنوب افريقيا للمحافظة، وإننا نعتبر دولة جنوب 
افريقيا دولة صديقة وهي من املساندين لقضية الشعب الفلسطيني، مثمنًا موقف دولة جنوب افريقيا 

في األمم املتحدة واعترافها بدولة فلسطني الدولة '194'.
وأضاف احملافظ: إن 'محافظة قلقيلية التي تتمتع مبوقع استراتيجي هام وتتوفر فيها املياه مما 
جعلها مستهدفة باجلدار واالستيطان لذلك ضيقت إسرائيل اخلناق على مدينة قلقيلية بإحاطتها 
باجلدار من أربعة جهات ما أدى إلى وجود كثافة سكانية عالية، وبسلسلة اإلجراءات التعسفية هذه 
كان االمتداد العمراني على حساب األراضي الزراعية. وتابع: أن اجلدار العنصري بشكله احلالي جعل 
من األراضي الزراعية التي تقع خلفه احتياطا استراتيجيا للمستوطنات واملقاطع التي قامت إسرائيل 
بتعديل اجلدار فيها في قرى جنوب احملافظة أخرجت التجمعات السكانية ووضعت اجلدار بينهم وبني 
أرضهم الزراعية '. وأشار احملافظ إلى أن احملافظة تشهد هجمة استيطانية شرسة، وذلك من خالل تكثيف 
واملستوطنني ذو طبيعة عدوانية فهم يقومون باعتداءات  البؤر االستيطانية،  وزيادة  املستوطنات 

يومية على املواطنني وحرق أشجار الزيتون واالعتداء على ممتلكات املواطنني.
وقدم احملافظ نبذة تاريخية عن واقع محافظة قلقيلية املستهدفة من قبل االحتالل حتى قبل 
وقوعها حتت االحتالل عام 1967 حيث أن هنالك سياسات ممنهجة للسيطرة على أراضي احملافظة 
ومصادر املياه فيها. من ناحيته عبر تشوساني عن سعادته باللقاء، وشكر احملافظ على ما قدمه من 
معلومات، مؤكدا حرص دولة جنوب افريقيا على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضاياه 

العادلة.

 سكة حديد من تل ابيب 
وحتى ايالت 

 تل ابيب - كشف بنيامني نتنياهو رئيس 
عن  االول  امس  النقاب  االسرائيلية  احلكومة 
اجراء احلكومة االسرائيلية دراسة مع السلطات 
الصينية حول مد سكة حديد لنقل صناديق 
الشحن من آسيا الى اوروبا. ووفقا للمخططات 
تل  من  متتد  حديد  سكة  على  القطار  يعمل 
ابيب الى ايالت. ومن املتوقع املصادقة على هذه 

القضية في اجتماع احلكومة القادم.
االسرائيلية  "ه��ارت��س"  لصحيفة  ووف��ق��ا   
ب��اع��داد  تعليمات  نتنياهو  وج��ه  فقد  ام���س، 
مخطط ملد سكة حديد بني تل ابيب وايالت، 
بحيث ال تزيد عملية النقل بني املدينتني عن 
ساعتني، اي اقل من الوقت الذي حدد حتى اآلن. 
هائل".   انقالب  "ه��ذا  احلكومة:  رئيس  وق��ال 
وقال نتنياهو امام الكنيست يوم امس االول: 
مزدوجة،  احلديد  سكة  من  اجل��دوى  "ستكون 
الشحن  ص��ن��ادي��ق  نقل  على  اي��ض��ا  ستعمل  اذ 
مصالح  ايجاد  نريد  اننا  اوروب���ا،  ال��ى  آسيا  من 
استراتيجية للدول العظمى في العالم في دولة 
موقعنا  الستخدام  الوقت  حان  وقد  اسرائيل، 
دولة  مصلحة  اج��ل  من  السياسي   - اجلغرافي 
اسرائيل. لقد استغلت هذه املكانة في املاضي 
العهد احلديث".   الوقت الستغاللها في  وحان 
ب��اوروب��ا  آس��ي��ا  رب��ط  واض���اف نتنياهو: "ن��ري��د 
مشاريع  خالل  من  املتوسط،  االبيض  وبالبحر 

جديدة للبنية التحتية".
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