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        فندق بلو روز
برج بابل سابقًا

يعلن عن أسعاره اخلاصة لألهل في فلسطني وذلك بعد جتديد وحتديث مرافق الفندق.
غرف مجهزة ومكيفة

ومطعم وكوفي شوب على مدار الساعة
> الفندق قريب من السفارات والشركات والبنوك

أسعارنا:

غرفة مفردة مع وجبة إفطار شامل الضريبة            28 دينارًا
غرفة مزدوجة مع وجبة إفطار شامل الضريبة        35 دينارًا
سويت لشخصني مع وجبة إفطار شامل الضريبة   40  دينارًا

سويت لثالثة اشخاص مع وجبة إفطار شامل الضريبة     45   دينارًا
األردن - عمان - الشميساني خلف مجمع النقابات املهنية

تلفون:  0096265620481   ،،،    0096265620489  ،،،   0096265620509  فاكس:  0096265620480

أهاًل وسهاًل بكم في بيتكم الثاني

الى أهالي فلسطني احلبيبة
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دولة فلسطين
وزارة السياحة واآلثار

االدارة العامة لترخيص المهن السياحية

إعـــــــــالن
ملكاتب  الفنيني  امل����دراء  ام��ت��ح��ان  عقد  ع��ن  واآلث����ار  السياحة  وزارة  تعلن 
من  معتمدة  ش��ه��ادات  يحملون   خبراء  فيها  يتوفر  ال  التي  والسفر  السياحة 
الوزارة، أو ملن لديه شهادة من جامعة معترف بها ، باإلضافة الى خبرة عملية 
ملدة ثالث سنوات،  او خمس سنوات في مكاتب سياحة  وسفر مرخصة من ِقبل 

الوزارة.
فعلى الراغبني للتقدم لهذا االمتحان مراجعة دائرة الترخيص في اإلدارة 
العامة لترخيص املهن السياحية في مقر الوزارة في بيت حلم إبتداء من يوم 
وذلك   ،2014/2/1 بتاريخ  السبت  يوم  وينتهي    2014/1/21 بتاريخ  الثالثاء 

لتعبئة  النماذج وتقدمي الطلبات إلعتمادها من ِقبل جلنة اإلمتحانات.
على ان تتوفر في املتقدم الشروط التالية:-
1 -أن يكون حامال اجلنسية الفلسطينية.

2 -أن يكون قد اجتاز الشهادة الثانوية العامة بنجاح .
3 -شهادة حسن السيرة والسلوك سارية املفعول.

4 -يفضل أن يكون مرشحًا من مكتب سياحة وسفر .

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على هواتف  الوزارة  التالية : -

022741581         أو     022741582
االدارة العامة لترخيص املهن السياحية
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ارض للبيع 
في اجمل وارقى مواقع سردا

• مترا مربعا صافي مساحة القطعة 712	
•القطعة داخل ضمن املخطط الهيكلي 	

•القطعة تصنيف سكن فلل) حي سكني خاص بسكن فلل فقط ( 	
•القطعة كوشان طابو سلطة مفرز وخاص بها 	

•براءة ذمة من وزارة املالية ومن مجلس سردا ومن الطابو 	
م • القطعة مربعة الشكل طول 27،50م في عرض 28	

•القطعة مرتفعة جدا ومطلة 	
•القطعة مقابل مدينة الغدير ومطلة على حي فلل النجمة 	

•للوصول للقطعة من داخل سردا او من طريق مدينة الغدير 	
•من شارع رام الله الرئيسى العام للقطعة كيلو واحد فقط ال غير 	

•اخلدمات قريبة 	
• رام الله - سردا - حوض الصفحة - قطعة رقم 272	

• الف دوالر وقابل للتفاوض سعر القطعة 135	

للمراجعة مع املالك زياد مطر مباشرة

 0597777747

نفي رسمي حول مشاركة فلسطينية
في معرض للصناعات بإسرائيل

رام الله- " القدس دوت كوم" - محمد عبد الله- نفت مؤسسات 
رس����م����ي����ة وح����ك����وم����ي����ة ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ام��������س ، م�����ش�����ارك�����ة م����ص����ان����ع وش�����رك�����ات 
ومؤسسات محلية، يف معرض للصناعات داخل إسرائيل، خالل شهر 

أيار القادم، يف "حدائق املعارض" بمدينة تل أبيب.
وأوردت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العربية ، يف عددها الصادر 
امس ، عن مشاركة 46 شركة فلسطينية يف معرض للصناعات داخل 
إسرائيل، يف مجاالت األثاث، واملوضة، والغذاء، واألحجار والرخام، 

والبالستيك، وحتى صناعة الهايتك التي تشتهر فيها اسرائيل .
ونفت وزارة االقتصاد الوطني ما أوردته الصحف اإلسرائيلية امس 
، حول نية مصانع ومنتجات فلسطينية املشاركة، مؤكدة عدم علمها 

باملوضوع أو موافقة من الوزارة للمشاركة يف هذا املعرض.
من جهته، أكد رئيس االتحاد العام للصناعات صقر جرايش خالل 
ات���ص���ال ه��ات��ف��ي م���ع "ال���ق���دس دوت ك���وم "، م��ش��ارك��ة ات���ح���اد ال��ص��ن��اع��ات 
يف امل���ع���رض اإلس���رائ���ي���ي، م���ش���راً إىل ع���دم وج����ود أي ت���واص���ل ب���ن ات��ح��اد 

الصناعات الفلسطيني مع أية جهات إسرائيلية.

ولم يكن رأي رئيس االتحاد الفلسطيني للصناعات الغذائية بسام 
ولويل، مغايراً عن سابقيه، وأكد عدم وجود أي تنسيق أو تعاون بن 
اتحاد الصناعات الغذائية و جهات إسرائيلية، مؤكداً أن املوضوع لم 

يطرح للنقاش حتى.
وك��ان��ت صحيفة "ي���دع���وت أح���رون���وت" ، ق��د أش����ارت إىل ع��ق��د ورش 
عمل مصاحبة للمعرض، تتناول موضوع مواجهة العراقيل التجارية 

التي تعيق عمل الجانب الفلسطيني.
وب����ح����س����ب ال����ص����ح����ي����ف����ة، ي������ش������ارك يف امل������ع������رض م�����رك�����ز ب�������رس ل���ل���س���الم، 
وسيحظى بدعم االتحاد األوروب���ي. حيث سيقام املعرض تحت شعار 

:"شركاء يف األعمال، شركاء يف السالم".
وكان مدير مركز برس للسالم عيدان شرير، قد صرح أن "هدفنا 
م��ن إق��ام��ة امل��ع��رض ه��و زي����ادة ال��وع��ي ب��خ��ص��وص املنتجن الفلسطينين 
يف السوق اإلسرائيلية"، داعياً إىل أن يؤدي هذا التعاون التجاري إىل 
ازدهار الفلسطينين واإلسرائيلين عىل حد سواء، "وأن يخلق أجواء 

أفضل للحل السيايس والسالم".

الضميدي وقراقع يبحثان 
قضايا تخدم االسرى المحررين

رام الله - التقى وزير النقل واملواصالت د. نبيل الضميدي يف مقر مكتبه صباح امس، وزير 
االسرى واملحررين عيىس قراقع ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من القضايا واملوضوعات املشرتكة 

والتي تهم االسرى املحررين .
ويف مستهل ال��ل��ق��اء اك���د د. ال��ض��م��ي��دي ب���ان ال������وزارة م��ن ج��ان��ب��ه��ا س��ت��ب��ذل م��ا وس��ع��ه��ا يف سبيل 
توفر حياة كريمة ألخواننا االسرى املحررين وما يتعلق من بحث املسائل الجمركية ملركباتهم 
ضمن اآلل��ي��ات واألس��س التي يتم اتخاذها من قبل مجلس ال���وزراء ، وبالتنسيق مع ال���وزارات 

ذات العالقة.
واض������اف ال��ض��م��ي��دي خ����الل ل��ق��ائ��ه م���ع وزي�����ر االس������رى ع��ي��ىس ق���راق���ع ب��م��ش��ارك��ة وح���ض���ور د. عي 
شعث وكيل وزارة النقل واملواصالت ومحمد جعفر مستشاراً قانونياً يف وزارة النقل واملواصالت  
ووداد خضر مدير عام وحدة مجلس الوزراء يف وزارة االسرى واملحررين بأن الوزارة ستعمل عىل 
توفر كل التسهيالت الالزمة بشان الخدمات التي تقدمها الوزارة حال انتهاء اعتماد مجلس 
الوزراء ملشروع االعفاء من الرسوم الجمركية لشراء مركبات لالسرى املحررين الستخدامهم 

الشخيص.
ومن جانبه، اعرب عيىس قراقع عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة والتعاون البناء الذي 
يقوم به. الضميدي  وطواقم العمل بالوزارة يف سبيل تقديم افضل الخدمات للمواطنن ومن 

ضمنهم االسرى املحررين.
ويف نهاية اللقاء اتفق الطرفان عىل استمرارية التواصل وتعميق سبل التعاون النجاز كافة 

القضايا واملسائل ذات االهتمام املشرتك .

"شمس" يحصل على عضوية
 االتحاد الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام

جنن � عي سمودي � أعلن االتحاد الدويل ملناهضة عقوبة اإلعدام 
يف ب���اري���س ق��ب��ول��ه ع��ض��وي��ة م��رك��ز إع����الم ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
"ش���م���س" يف االت���ح���اد ال�����دويل مل��ن��اه��ض��ة ع��ق��وب��ة اإلع������دام، ج���اء ذل���ك عرب 
رس��ال��ة أرس��ل��ه��ا االت���ح���اد إىل م��رك��ز "ش��م��س" ق���ال ف��ي��ه��ا "أن����ه م��ن دواع���ي 
س�����رورن�����ا إع����الم����ك����م ب���ق���ب���ول ع���ض���وي���ة امل�����رك�����ز يف االت�����ح�����اد ال���������دويل مل��ن��اه��ض��ة 
ع��ق��وب��ة اإلع�������دام يف ب���اري���س،ك���م���ا أن ع��ض��وي��ت��ك��م يف االت����ح����اد ه���ي إض��اف��ة 
نوعية لالتحاد ،وإن��ن��ا ع��ىل قناعة أن وج��ودك��م معنا سيسهم يف نشر 
وتعزيز الثقافة الرافضة لعقوبة اإلعدام " جاء ذلك عرب بيان صحفي 

أصدره املركز لهذه الغاية .
وق��ال مركز "شمس": أن امل��ادة الثالثة من اإلع��الن العاملي لحقوق 
اإلنسان ال��ذي اعتمدته الجمعية  العمومية  لألمم املتحدة يف كانون 
األول من العام 1948 نصت عىل حق اإلنسان يف الحياة ،هذا إىل جانب 
العديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة .وقال املركز انه وعىل الرغم 
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املادة السادسة 
الفقرة الثانية ال يجوز يف البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم 
ب��ه��ذه ال��ع��ق��وب��ة إال ج���زاء ع��ىل أش���د ال��ج��رائ��م خ��ط��ورة وف��ق��ا ب���ان ال��ق��وان��ن 
ال��ت��ي ص����درت ب��ش��ان ع��ق��وب��ة اإلع�����دام غ��ر م��ل��زم��ة ق��ان��ون��ي��اً، إال أن العمل 
وامل���ط���ال���ب���ة ب���إل���غ���ائ���ه���ا ي���ش���ك���ل وزن�������ا م���ع���ن���وي���ا وس���ي���اس���ي���ا ك����ب����را. ف���ه���ي ت��ذك��ر 
ب��ال��ت��زام ال����دول األع���ض���اء ب��ال��ع��م��ل ن��ح��و إل��غ��اء ع��ق��وب��ة اإلع�����دام. ك��م��ا أنها 
تشكل أداة مهمة لتشجيع الدول التي تحتفظ بالعقوبة عىل مراجعة 

استخدامها لعقوبة اإلعدام.
وق����ال م��رك��ز "ش���م���س" يف ب��ي��ان��ه ، ب����أن ع��ق��وب��ة اإلع������دام ه���ي ال��ع��ق��وب��ة 
الوحيدة التي ال يمكن الرتاجع عنها بعد تنفيذها، فال مجال للعودة 
إىل الوراء إللغاء نتائجها. كما أن املمارسة العملية أثبتت بأن السياسة 
الجزائية القائمة عىل مفهوم االستئصال أو العزل للمجرم، لم تكن 
موفقة بدليل ارتفاع معدالت الجريمة لدى الدول التي تتبنى منظومتها 
الجزائية هذه العقوبة، بل يستطيع املتبع لخريطة الجريمة عىل صعيد 
شتى دول العالم الوقوف عىل ارتفاع معدالت الجريمة يف الدول التي 

تتبنى عقوبة اإلعدام قياساً مع الدول التي ألغت هذه العقوبة.

واوض�����ح امل���رك���ز، أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن االت��ف��اق��ي��ات ال���دول���ي���ة ال��داع��ي��ة 
إللغاء عقوبة اإلعدام فضالً عن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر 
عن الجمعية  العمومية  لألمم املتحدة يف العام 1948 والعهد الدويل 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر أيضاً عن الجمعية 
العامة لألمم املتحدة يف ال��ع��ام 1966، فقد اعتمدت حديثاً معاهدات 

دولية تلزم الدول بموجبها بعدم توقيع عقوبة اإلعدام.
وقال :"أن من أهم التطورات يف السنوات األخرة اعتماد معاهدات 
دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام. وتوجد اآلن 
أربع معاهدات من هذا النوع هي الربوتوكول االختياري الثاين امللحق 
قت عليه  بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي صدَّ
54 دولة. ووقعت ثماين دول أخرى عىل الربوتوكول معربة عن نيتها 
ب��أن تصبح أط��راف��اً فيها يف ت��اري��خ الح���ق. ال��ربوت��وك��ول امللحق باالتفاقية 
ق��ت عليه  األمريكية لحقوق اإلن��س��ان إللغاء عقوبة اإلع���دام ال��ذي ص��ادَّ
ثماين دول ووقعت عليه دولة واحدة أخرى يف األمريكتن.الربوتوكول 
رق��م 6 امللحق باالتفاقية األوروب���ي���ة لحماية ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��ح��ري��ات 
قت عليه  األساسية )االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(، ال��ذي صادَّ
44 دول������ة أوروب�����ي�����ة ووق����ع����ت ع��ل��ي��ه اث���ن���ت���ان أخ����ري����ان.ال����ربوت����وك����ول رق�����م 13 
امللحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
ق���ت ع��ل��ي��ه 30 دول���ة  )االت��ف��اق��ي��ة األوروب����ي����ة ل��ح��ق��وق اإلن����س����ان(، ال����ذي ص���ادَّ

أوروبية ووقعت عليه 13 دولة أخرى.
ويشكل الربوتوكول رقم 6 امللحق باالتفاقية األوروبية لحقوق 
اإلنسان اتفاقية إللغاء عقوبة اإلعدام يف زمن السلم. والربوتوكول 
االخ��ت��ي��اري ال��ث��اين امل��ل��ح��ق ب��ال��ع��ه��د ال����دويل ال��خ��اص ب��ال��ح��ق��وق املدنية 
وال���س���ي���اس���ي���ة وال������ربوت������وك������ول امل���ل���ح���ق ب���االت���ف���اق���ي���ة األم����ري����ك����ي����ة ل��ح��ق��وق 
اإلنسان ينصان عىل اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام، لكنهما يسمحان 
ل���ل���دول ال���ت���ي ت���رغ���ب يف االح���ت���ف���اظ ب��ع��ق��وب��ة اإلع�������دام يف زم����ن ال��ح��رب 
كاستثناء بأن تفعل ذلك. وينص الربوتوكول 13 امللحق باالتفاقية 
األوروبية لحقوق اإلنسان عىل اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام يف 

جميع الظروف.

مهرجان تضامني مع سعدات في مخيم الرشيدية
لبنان -  بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة العتقال األمن العام 
للجبهة الشعبية أحمد سعدات أقامت الجبهة مهرجانا تضامنياً مع 
س��ع��دات واألس���رى يف سجون االح��ت��الل يف قاعة دي��ر ال��ق��ايس يف مخيم 

الرشيدية جنوب مدينة صور .
وحضر املهرجان ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية واألحزاب 
اللبنانية واللجان واالتحادات الشعبية، والهيئات النسائية والفعاليات 

اإلجتماعية واألهلية والثقافية وحشد من أبناء املخيم.
قدم للكلمات سكرتر منظمة الشبيبة الفلسطينية يف صور إيهاب 
ح����م����ود م����رح����ب����اً ب����ال����ح����ض����ور مل���ش���ارك���ت���ه���م وت���ض���ام���ن���ه���م م�����ع أس��������رى ش��ع��ب��ن��ا 
ال��ب��واس��ل يف س��ج��ون االح���ت���الل، واس��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء ب��ال��ن��ش��ي��دي��ن الوطنين 
اللبناين والفلسطيني وألقيت خالل املهرجان كلمات - اشادت بصمود 
وت��ض��ح��ي��ات ال��ش��ع��ب الفلسطيني يف م��واج��ه��ة امل��م��ارس��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة، 
كما أش���ادت بصمود س��ع��دات يف مواجهة ال��ج��الدي��ن إىل جانب اآلالف 

من أسرى شعبنا يف سجون االحتالل .
وعرب املتحدثون عن اعتزازهم بالجبهة الشعبية وثوارها الذين تمكنوا 
من الوصول إىل قلب القدس املحتلة وتصفية أحد أبرز رموز التطرف 
وال��ع��ن��ص��ري��ة وزي���ر ال��س��ي��اح��ة ال��ص��ه��ي��وين رح��ب��ع��ام زئ��ي��ف��ي رداً ع��ىل اغتيال 

األمن العام للجبهة الشهيد القائد أبوعي مصطفى .
وأدان����ت ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ف��ج��رات املتنقلة ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ل��ه��ا ال��ع��دي��د من 
امل���ن���اط���ق ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، وط����ال����ب����وا ب��ت��ح��ص��ن ال���س���اح���ة يف م���واج���ه���ة امل�����ؤام�����رات 

الهادفة إىل بث التفرقة والفتنة خدمة ملصالح اسرائيل.
ون������دد امل���ت���ح���دث���ون ب��ال��س��ي��اس��ة األم���رك���ي���ة امل���ن���ح���ازة ب��امل��ط��ل��ق اس���رائ���ي���ل، 
وطالبت الكلمات القيادة الفلسطينية بالصمود يف وجه الضغوطات 
األم���رك���ي���ة ووق������ف امل����ف����اوض����ات ال��ع��ب��ث��ي��ة ف�������وراً وال���ت���م���س���ك ب���خ���ي���ار امل���ق���اوم���ة 
الشاملة . كما طالبت املؤسسات الدولية بالعمل ال��ج��اد ل��إف��راج عن 

األسرى باعتبارهم أسرى الدفاع عن الحرية .
وع�������ربت ال���ك���ل���م���ات ع����ن ال���ت���ض���ام���ن م����ع أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف 
سوريا الذين يعيشون اليوم يف ظروف بالغة القسوة وطالبت القيادة 
الفلسطينية وكل الجهات ذات الصلة بالعمل الفوري لتخفيف معاناة 
ش��ع��ب��ن��ا، م��ؤك��دة ع��ىل ض����رورة ان��س��ح��اب امل��س��ل��ح��ن م��ن م��خ��ي��م ال��رم��وك 
وفتح ممر امن وتأمن املستلزمات االنسانية الضرورية ألبناء شعبنا يف 

املخيم . والحفاظ عىل املخيم واهله لحن العودة اىل فلسطن .
هذا وتلقت الجبهة العديد من برقيات التضامن مع أحمد سعدات 

ورفاقه األسرى يف سجون االحتالل االسرائيي.

تنظيم معرض الفن التشكيلي
 "من أجلك يا قدس" بغزة

جامعة الخليل تنظم دورة حول 
أمن وحماية المعلومات االلكترونية

ال��خ��ل��ي��ل – م����راس����ل "ال�����ق�����دس" ال����خ����اص - ن���ظ���م ق���س���م ال���ح���اس���وب يف 
جامعة الخليل بالتعاون مع مفوضية التوجيه السيايس دورة حول 
"أم���ن وحماية املعلومات االل��ك��رتون��ي��ة" وال��ت��ي تستمر مل��دة خمسة اي��ام  

بمشاركة 42 ضابطا من كافة االجهزة االمنية املختلفة.
وتهدف الدورة اىل التعرف عىل أساسيات ومفاهيم أمن املعلومات 
والعمليات وكيفية بناء أمن شبكات املعلومات واإلتصاالت، ومعرفة 
طرق حماية الربيد االلكرتوين واملعلومات الخاصة االلكرتونية ومبادئ 

التشفر، اضافة اىل دراسة كيفية ادارة أمن املعلومات وحمايتها من 
الهجوم املعلومايت املربمج والتعريف بأنظمة التعرف والتحقق وتقديم 

الصالحيات الخاصة بأمن املعلومات. 
وأوضح طارق التميمي رئيس قسم الحاسوب يف الجامعة بأن هذه 
ال�����دورة تعترب االوىل م��ن ن��وع��ه��ا وال��ت��ي ت��ع��ق��ده��ا ال��ج��ام��ع��ة ب��ه��دف ت��زوي��د 
الجهات االمنية بالطرق والوسائل لحماية أمن املعلومات والتي يقدمها 

كل من د.بالل عمرو و د.خليل املصري.

نقابة المحامين في غزة تستنكر 
االعتداء على محام متدرب 

غزة - استنكر مجلس نقابة املحامن الفلسطينين يف غزة أمس االول، االعتداء اآلثم الذي 
تعرض له املحامي تحت التدريب أ.محمد محمود أبو لحية.

واع���ت���رب م��ج��ل��س ال��ن��ق��اب��ة أن االع���ت���داء ع��م��ل ب���رب���ري وح����ي، وأن م��رت��ك��ب��ي ه���ذا ال���ج���رم عديمي 
اإلنسانية.

وطالبت نقابة املحامن جميع الجهات املعنية بتحمل مسؤولياتها اتجاه املجني عليه وإيقاع 
أقىص العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة البشعة.

وفد من شبيبة حزب العمال النرويجي يطلع 
على معاناة الشعب الفلسطيني

ن��اب��ل��س  - ع��م��اد س���ع���اده - اس��ت��ق��ب��ل��ت ح��رك��ة ال��ش��ب��ي��ب��ة ال��ف��ت��ح��اوي��ة يف 
الضفة الغربية، وفدا من قيادة شبيبة حزب العمال الرنويجي. وكان 
يف اس���ت���ق���ب���ال ال����وف����د رئ���ي���س ش��ب��ي��ب��ة "ف����ت����ح" ح���س���ن ف������رج، ورئ����ي����س ل��ج��ن��ة 
ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة  رائ�����د ال���دب���ع���ي، وع���ض���وا ال��ل��ج��ن��ة م��ي��س��ون ال��ق��دوم��ي 
وروان الحايك. واطلع ممثلو "الشبيبة" الوفد الضيف عىل انتهاكات 
حقوق االنسان التي يمارسها االحتالل واملستوطنون بحق ابناء شعبنا 
الفلسطيني. وأكدوا عىل موقف "الشبيبة" الراسخ بضرورة اقامة دولة 
فلسطن املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، عىل ان تكون خالية من 
املستوطنات ومن اي تواجد لقوات احتاللية عىل اي جزء منها، اضافة 

اىل اطالق سراح كافة االسرى يف سجون االحتالل.
كما استعرض ممثلو "الشبيبة" فتح يف ذات االطار برامج حركتهم 
ودوره�������������ا يف م�����س�����رة امل�����ق�����اوم�����ة ال����ش����ع����ب����ي����ة، داع����������ن ش����رك����ائ����ه����م اىل دع����م 
واس����ن����اد ح���ق���وق ش��ع��ب��ن��ا م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م ع����دد م���ن ال���ح���م���الت ال��ه��ادف��ة 
اىل مقاطعة دولة االحتالل وبضائعه ومنتجاته، وباالخص تلك التي 

تصنع يف االرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967. وقد نظمت "الشبيبة" 
زيارة للوفد الزائر  لحملة الحرية للقائد االسر مروان الربغويث وكافة 
االسرى، حيث قدم الناشط الشبابي والخبر يف قضايا االسرى، ماجد 
ب��ام��ي��ة، ع��رض��ا ح��ول واق���ع االس���رى يف س��ج��ون االح��ت��الل، م��ش��را اىل أن 
مروان الربغويث هو اول نائب مختطف يف سجون االحتالل، وقد قىض 
ما يزيد عن 18 عاما يف سجون االحتالل، و7 اعوام اخرى مبعدا خارج 
الوطن. وقدم عرضا حول أنشطة الحملة لتعزيز الوعي الدويل تجاه 
قضايا االسرى الفلسطينين ويف مقدمتهم املرىض والقادة املنتخبن من 
قبل شعبهم. كما زار الوفد الزائر برفقة شبيبة "فتح" ضريح الشهيد 
الخالد ياسر عرفات، ووضع  اكليال من الزهور عىل قربه، وكذلك متحف 
الشاعر الكبر محمود درويش وضريحه. وذكر الدبعي ان "الشبيبة" 
بصدد توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نظرتها شبيبة حزب العمال 
ال���رنوي���ج���ي يف ش��ه��ر اذار ال����ق����ادم، س��رتك��ز ع���ىل ت���ب���ادل االف���ك���ار وال���خ���ربات 

والتجارب يف مجال الحمالت االنتخابية واالعالم.  

غزة- نظم كل من منتدى الفن الفلسطيني واملركز الثقايف اإلسالمي  
معرض الفن التشكيي املقاوم الثاين " ألجلك يا قدس".

وش��ارك يف املعرض نخبة من الفنانن األح��رار الذين يعملون دعًما 
للقضية الفلسطينية خارج فلسطن، وذلك بحضور لفيف من الفنانن 
التشكيلين وامل��ث��ق��ف��ن وامل��ه��ت��م��ن يف م��ق��ر ش��رك��ة ال��س��الم ل��إن��ت��اج الفني 

واإلعالمي بغزة
وق�����ال رئ���ي���س م��ن��ت��دى ال���ف���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي س��ع��د اك���ري���م خ����الل اف��ت��ت��اح 
امل������ع������رض "إن إي����م����ان����ن����ا ب����ال����ف����ن ك�����س�����الح ن�����اع�����م وق���������وي يف وج��������ه االح�����ت�����الل 
اإلسرائيي يجعلنا نعلنها أمام العالم أننا كشعب فلسطيني آمن بحقه 

نعمل ليل نهار ملقاومة االحتالل اإلسرائيي الذي يصادر حقنا ويقتل 
أبناءنا ويمارس االنتهاكات املنظمة بحق األرض واإلنسان".

وأوض�����ح أن امل���ع���رض ث��م��رة ال���ت���ع���اون امل���ش���رتك ب���ن م��ؤس��س��ت��ي م��ن��ت��دى 
ال��ف��ن وامل���رك���ز ال��ث��ق��ايف م��ع ع���دد م��ن ف��ن��اين ال���خ���ارج لتسليط ال��ض��وء عىل 
قضية القدس فضحاً ملا يمارسه االحتالل اإلسرائيي من تهويد متسارع 

للمدينة ومن تضييق عىل أهلها لفرض واقع جديد.
وب�����ننّ أن����ه ت���م خ����الل اإلع�������داد ل��ل��م��ع��رض ال���ت���ع���ارف ب���ن ف���ن���اين ال���خ���ارج 
 sky be وال���ف���ن���ان���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ال����ذي����ن ح����ض����روا االف���ت���ت���اح م����ن خ�����الل

وبوجود وسائل اإلعالم الناقلة لهذا التحدي الفلسطيني للحصار.

المفتي العام يحذر من خطورة فتح 
"باب القطانين" أمام المستوطنين

ر الشيخ محمد أحمد حسن – املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية  القدس -  حذنّ
من عزم السلطات االسرائيلية السماح للمستوطنن والسياح األجانب باقتحام املسجد 

األقىص املبارك من باب القطانن.
وقال "إن سلطات االحتالل اإلسرائيي تبحث تسهيل عمليات االقتحام وزيادتها، 
ع��رب ت��وس��ي��ع امل��ع��اب��ر أو امل��داخ��ل امل��وص��ل��ة إىل امل��س��ج��د م��ن ج��ه��ة منطقة ال����رباق، وذل���ك يف 
س��ي��اق االس��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب ال��ج��ه��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة بفتح أب����واب األق���ىص جميعها 
أم��ام��ه��ا،  حيث يخطط االح��ت��الل إىل إض��اف��ة مدخلن يف منطقة ال���رباق، خ��الل األربعة 
أش��ه��ر ال���ق���ادم���ة، ب���اإلض���اف���ة إىل امل���دخ���ل ال��رئ��ي��س امل��خ��ص��ص الق��ت��ح��ام��ات امل��س��ج��د األق���ىص 
املبارك، مما يزيد من وترة اقتحامات املستوطنن والجماعات اليهودية لألقىص، وتكرار 
تدنيسه واستباحته. وأضاف: "إن سلطات االحتالل التي تسهل عىل املتطرفن اقتحام 
املسجد األق��ىص امل��ب��ارك، هي ذاتها التي تحول دون تأدية املسلمن بعامة لشعائرهم 
الدينية يف مسجدهم األقىص املبارك،  وتمنع أبناء القدس يف أوقات كثرة من دخول 
األق���ىص ل��ل��ص��الة ف��ي��ه، ك��م��ا تعيق أع��م��ال ال��رتم��ي��م وال��ص��ي��ان��ة". واع��ت��رب "أن ه���ذا االع��ت��داء 
ج��زء ال يتجزأ م��ن مسلسل االع���ت���داءات اليومية ال��ت��ي ت��ه��دف إىل إح��ك��ام السيطرة عىل 
املسجد األقىص وبناء الهيكل املزعوم مكانه، منوهاً اىل أن سلطات االحتالل خصصت 
ب����اب امل���غ���ارب���ة ال�����ذي اس���ت���ول���ت ع���ىل م��ف��ات��ي��ح��ه م��ن��ذ اح���ت���الل ال���ق���دس ع����ام 1967م الق��ت��ح��ام 

املتطرفن للمسجد املبارك.
وط���ال���ب ال��ش��ي��خ ال��ع��ال��م ب���أس���ره ب��ال��ت��ص��دي مل��خ��ط��ط��ات االح���ت���الل ض���د امل��س��ج��د األق���ىص 
املبارك، والوقوف إىل جانب الفلسطينين الذين تنتهك حرمات مقدساتهم، وتسلب 
أراض��ي��ه��م وب��ي��وت��ه��م، وه���م ع���زل إال م��ن إي��م��ان��ه��م ب��رب��ه��م وح��ق��ه��م ب��ال��وج��ود ع��ىل أرض��ه��م 

أحراراً. 

تنويه
- ورد بالخطأ يف تقرير صحفي عن قرية يالو  نشر يف عدد أمس كلمة "ضمت اسرائيل القرى 
الثالث اىل أرايض 48" عىل لسان اللواء حسن أبو دية، والصحيح أننّ "إسرائيل عزلت القرى الثالث 

يالو وبيت نوبا وعمواس عن بقية األرايض املحتلة عام 67 حيث أن هذه القرى جزء منها"


