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رام الله - استهل وزير االقتصاد الوطني د. 
حسن ابو لبده امس زيارته الرسمية على راس 
وفد من القطاعني العام واخلاص الى فيتنام 
فيه   نقل  الفيتنامي،  ال����وزارء  رئيس  بلقاء 
حتيات  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
للحكومة  ف��ي��اض  س���ام  د.  ال�����وزراء  ورئ��ي��س 
و  الصديق،  الفيتنامي  والشعب  الفيتنامية 
اكد الوزير خال االجتماع على اعتزاز القيادة 
ال��ع��اق��ات  مب��س��ت��وى  الفلسطيني  وال��ش��ع��ب 
مع  الفيتنامي  التضامن  وتاكيد  الثنائية، 
رئيس  مع  الوزير  واستعرض  شعبنا،  قضية 
املستوى  ع��ل��ى  الثنائية  ال��ع��اق��ات  ال�����وزراء  
مجموعة  ناقش  وقد  واالقتصادي،  السياسي 
من القضايا اخلاصة بالعاقات االقتصادية 

والسياسية بني البلدين.
من جهته رحب رئيس الوزراء الفيتنامي 
بزيارة الوزير والوفد املرافق، واعتبرها خطوة 
االط��ار  اتفاقية  ترجمة  طريق  على  جيدة 
الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  اليها  توصلت  ال��ت��ي 
محمود  الرئيس  زي���ارة  خ��ال  والفيتنامية 
ع��ب��اس ال���ى ف��ي��ت��ن��ام ف��ي ش��ه��ر اي����ار امل��اض��ي، 
من  مجموعة  ال��ى  اجلانبني  بتوصل  ورح��ب 
التفاهمات والتوقيع على اتفاقيات حلماية 
وض���م���ان االس���ت���ث���م���ارات امل��ت��ب��ادل��ة، وك��ذل��ك 
واملقاييس  باملواصفات  املتبادل  االع��ت��راف 
االقتصادية  ال��ع��اق��ات  وتنظيم  الوطنية، 
والتجارية، والنظر في امكانية تشكيل جلنة 
العاقات  تطوير  ترعى  مشتركة  اقتصادية 
االقتصادية والتبادل التجاري، جتتمع دوريا 
ملراجعة التقدم في تعزيز العاقات الثنائية 

االقتصادية.
وك����ان ال���وزي���ر وال���وف���د امل���راف���ق ق���د عقد 
ال��ي��وم االول  سلسة م��ن االج��ت��م��اع��ات خ��ال 
غرفة  برئيس  الوفد  اجتمع  حيث  للزيارة 
جرى  وق��د  الفيتنامي،  وال��ت��ج��ارة  الصناعة 
العاقات  تعزيز  على  االت��ف��اق  اللقاء  خ��ال 
الفيتنامية،  الفلسطينية  االق��ت��ص��ادي��ة 
وحت��دث خ��ال ال��ل��ق��اء  نافذ احل��رب��اوي امني 
للقطاع  الفلسطيني  التنسيق  املجلس  س��ر 
بالتريد حول  ادارة  ورئيس مجلس  اخلاص، 
النشاط االقتصادي، ونشاطات رجال االعمال، 
وفيتنام،  فلسطني  ب��ني  ال��ت��ج��اري  وال��ت��ب��ادل 
الفلسطينيني    االعمال  رجال  اهتمام  مؤكدا 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف��ي��ت��ن��ام، ومت االت���ف���اق على 
فيتنامي  فلسطيني  اقتصادي  منتدى  عقد 
مع  االع���م���ال  رج���ال  م��ن  وف���د  بحيث يجمع 
املنتجات  عرض  ويتم  واملصدرين،  املنتجني 
اضافة  الفيتنامي،  للمستهلك  الفلسطينية 
الفيتنامي  االعمال  رج��ال  من  وفد  قيام  الى 
االقتصاد  على  للتعرف  استكشافية  بزيارة 
الفلسطيني، ومت االتفاق على توقيع مذكرة 
والصناعة  التجارة  احت��اد  غرف  بني  تفاهم 
خال  الفيتنامية  ونظيرتها  الفلسطينية 
من  وف��د   زي��ارة  القادمة على هامش  االشهر 
رجال االعمال ملأسسة العاقة بني القطاعني 

الفيتنامي والفلسطيني.
االستثمار    وكان مدير عام هيئة تشجيع 
جعفر هديب وعضو الوفد، وناهض القدسي 
ممثل وزارة االقتصاد الوطني قد عقدوا جلسة 
واالستثمار  التخطيط  وزارة  م��ع  مفاوضات 

اتفاقية  ص��ي��اغ��ة  الس��ت��ك��م��ال  الفيتنامية 
ثنائية حلماية وتشجيع االستثمار.

وق����د مت االت����ف����اق ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خ��ال 
االج��ت��م��اع ض��م وزي���ر االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي د. 
لدى  الفلسطيني  والسفير  اب��ول��ب��ده  حسن 
عرض  على  طميزي  سعدي  السيد  فيتنام 
مشروع االتفاقية ملصادقة احلكومتني باقرب 
فرصة ، وكان الوزير قد استهل الزيارة بالقاء 
الفيتنامي  اخلارجية  وزي��ر  باعمال  القائم 
حيث اطلعه على التطورات السياسية وملف 
املفاوضات الثنائية، واكد على عمق العاقات 
فلسطني  ج��ه��ود  معه  واس��ت��ع��رض  الثنائية، 
لانضمام الى منظمة التجارة العاملية، حيث 
عبر اجلانب الفيتنامي عن التزامه للتصويت 

لصالح فلسطني لانضمام الى املنظمة.
الفلسطيني  الوفد  ان يعقد  املنتظر  ومن 
ال��ل��ق��اءات م��ع اجل��ان��ب  مجموعة اخ���رى م��ن 
الفيتنامي خال اليوم الثاني للزيارة الرسمية 
تشمل وزير الصناعة والتجارة ، ووزير العلوم 
والتكنولوجيا ، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم 
ف��ي مجال ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي وامل��واص��ف��ات 
وامل��ق��اي��ي��س، وجت����در االش�����ارة ال���ى ان ال��وف��د 
الوطني  الفلسطيني برئاسة وزير االقتصاد 
د. حسن ابولبده يضم سفير فلسطني لدى 
فيتنام   سعدي طميزي، ومدير هيئة تشجيع 
االستثمار السيد جعفر هديب، وامني املجلس 
الفلسطيني التنسيقي السيد نافذ احلرباوي، 
االقتصاد  وزارة  ف��ي  ال��دول��ي  التعاون  وم��دي��ر 
اسيا  ومدير ملف شرق  الشنار،  روال  الوطني 

في الوزارة  ناهض القدسي.

خال زيارته الرسمية الى فيتنام 

وزير االقتصاد الوطني يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي 
ويبحث معه العالقات الثنائية بني البلدين احلملة  -استنكرت  شاهني  -سمر  يونس  خان 

الشعبية ملقاومة احلزام األمني في احملافظة قرار 
احملكمة اإلسرائيلية بحق عبد الله أبو رحمة منسق 
اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار بالضفة الغربية، 
والقاضي بسجنه سنتني على خلفية نشاطه في 

مقاومة اجلدار.
ه��ذا احلكم  لها  وأدان��ت احلملة خ��ال اجتماع 
التعسفي بحق أبو رحمة وطالبت املجتمع الدولي 
بالتدخل من اجل إزالة اجلدار الفاصل الذي صادر 

مئات آالف الدومنات من أراضي الضفة الغربية .
وعبرت احلملة عن تضامنها مع أبو رحمة وكافة 
أعضاء اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار في جهودهم 
الشعبية والسلمية لاحتجاج على إنشاء اسرائيل 

للجدار الفاصل.
وفي سياق متصل أدانت احلملة خال اجتماعها 
إطاق االحتال النار على املسيرات املناهضة جلدار 

الفصل في  بلعني ونعلني.
الدولية  احلقوقية  املنظمات  احلملة  وطالبت 
ب��ف��ض��ح اع����ت����داءات االح���ت���ال ب��ح��ق امل��واط��ن��ني 

السلمي  احتجاجهم  أث��ن��اء  ال��ع��زل  الفلسطينيني 
على هذه االعتداءات.

وطالبت احلملة بفتح حتقيق دولي حول قيام 
دوليا  محرمة  نارية  طلقات  باستخدام  اسرائيل 
بحق املتظاهرين املساملني في املسيرات االحتجاجية 
ضد اجلدار. وفي سياق منفصل أعلنت احلملة أنها 
احل��زام  باجتاه  ح��اش��دة   مركزية  مسيرة  ستنظم 
خ���ان يونس  ش���رق محافظة  اإلس��رائ��ي��ل��ي  األم��ن��ي 
السادس  في  القطاع  محافظات  كافة  بها  تشارك 
سعي  ظل  في  وذل��ك  احلالي  الشهر  من  والعشرين 
هذا  ف��ي  املستوطنات  بناء  الستئناف  االح��ت��ال 

التاريخ وللتأكيد على رفض االستيطان  .
الواسعة  امل��ش��ارك��ة  إل��ى ض���رورة  ودع��ت احلملة 
ف��ي ه��ذه امل��س��ي��رة السلمية وال��ت��ي ت��أت��ي ف��ي إط��ار 
التعسفية  االح��ت��ال  مم��ارس��ات  على  االح��ت��ج��اج 
من إنشاء املناطق العازلة ومصادرة األراضي وبناء 
اإلنسان  حقوق  مركز  عبر  ذلك  الى  املستوطنات. 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة "ش��م��س" ع��ن اس��ت��ن��ك��اره ل��ق��رار 
حقوق  ع��ن  امل��داف��ع  بسجن  اإلسرائيلية  احملكمة 

اإلنسان عبد الله أبو رحمة . 
وفي بيان صدر عنه ، اكد إن هذا القرار انتهاك 
ص��ارخ حل��ق الشعوب ف��ي ال��دف��اع ع��ن ح��ق تقرير 
مصيرها ،والذي كفلته املواثيق الدولية ذات الصلة 
. وعبر مركز "شمس" عن تضامنه الكامل مع أبو 
رحمة وكافة أعضاء اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار 
في نضالهم السلمي ضد اجلدار العازل ، مؤكدا ان 
قرار احملكمة يأتي في إطار املمارسات اإلسرائيلية 
التي تستهدف إنهاء املقاومة السلمية جلدار الضم 

والتوسع .
وذكر مركز "شمس" بالرأي االستشاري حملكمة 
العدل الدولية،الذي طالب إسرائيل بوقف أعمال 
للقانون  انتهاكا  اعتبر  وال��ذي  اجل��دار،  في  البناء 
الدولي ، داعيا اإلحتاد األوروبي واملنظمات الدولية 
ضرورة  الى  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  واإلقليمية 
الضغط على حكومة إسرائيل لإلفراج الفوري عن 
أبو رحمة، وبالعمل على توفير احلماية للمدافعني 
عن حقوق اإلنسان ووقف كافة اإلجراءات واملمارسات 

التي تستهدف منع أو إعاقة عملهم.

احلملة الشعبية ملقاومة احلزام األمني ومركز »شمس« يستنكران قرار 
احملكمة اإلسرائيلية بحق عبد الله أبو رحمة منسق جلان مقاومة جدار الفصل

رام الله - وفا- قال سفير تونس لدى السلطة 
في  القدس  'قضية  إن  ال���ذوادي،  شكيب  الوطنية 
هامة  ومسألة  التونسية،  احلكومة  اهتمام  صلب 

لتونس شعبا وحكومة'.
اإلسامية  الهيئة  مقر  زي��ارت��ه  خ��ال  وأض��اف 
'ال��ق��دس  وامل��ق��دس��ات،  ال��ق��دس  لنصرة  املسيحية 
وهذه  تاريخنا،  العربي وجزء من  جزء من وطننا 
العاقة بني تونس وفلسطني ليست عاقة جديدة، 
حيث عرف عن الرئيس التونسي اهتمامه وتبنيه 

لقضية فلسطني والقدس'.
وت��اب��ع: 'ال��ق��دس مهد ال��دي��ان��ات واحل��ض��ارات، 
وواجب علينا الدفاع عنها، من خال الوقوف إلى 
حياتهم  وجوانب  معاناتهم  في  املقدسيني  جانب 
ودول��ة  املستوطنني  إره���اب  مواجهة  ف��ي  املختلفة 
الدولي  واملجتمع  العربية  ال��دول  وعلى  االحتال، 
املدينة  داخل  اإلسرائيلي  التزييف  لوقف  العمل 

املقدسة'.
وأكد أن احلكومة التونسية في هذا املجال هي 
جزء من املنظومة العربية، ومسالة القدس مسالة 

تهم املسلمني واملسيحيني وكل املدافعني عن حقوق 
اإلنسان في العالم، وهي ليست قضية دينية تتعلق 
مبسلم أو يهودي بل هي مسألة سياسية على اجلميع 
أن ي��ق��ف وق��ف��ة ج����ادة حل��م��اي��ة ال��ق��دس ومتكني 

املقدسيني والفلسطينيني من العيش بسام.
وح������ول آل����ي����ات ال����دع����م ال���ت���ون���س���ي ل��ل��ق��ض��ي��ة 
الفلسطينية قال: 'أولى خطى الدعم هي أن نكون 
حاضرين مع الشعب الفلسطيني، وهذا متمثل من 
خال وجودنا في فلسطني ومعايشة املعاناة اليومية 
للشعب الفلسطيني، ومن ثم العمل على فك احلصار 
املفروض عليها، وفي اعتقادي هذا جزء من عملنا، 
ومن هنا أقول يجب على جميع الدول العربية أن 
تهب ملساندة الشعب الفلسطيني وإنقاذ القدس مما 

سلط عليها من تهويد'.
تقدمه  مبا  أعجب  أنه  التونسي  السفير  وبني 
ال��ه��ي��ئ��ة اإلس���ام���ي���ة امل��س��ي��ح��ي��ة ل���دع���م ال��ق��دس 
وامل��ق��دس��ي��ني، وق���ال 'ن��ح��ن م��ن بلد ي��دع��و لوحدة 
األديان واحلضارات والثقافات، والهيئة اإلسامية 
أي  دون  األدي��ان  بوحدة  متميز  املسيحية من��وذج 

إشكالية'، مؤكدا أن فلسطني قادرة أن تعطي دروسا 
لإلنسانية بالتعايش بني األديان.

وكان باستقبال السفير التونسي، األمني العام 
للهيئة د. حسن خاطر، ومدير اإلعام والعاقات 

العامة وطاقم موظفي الهيئة.
آخر  ال����ذوادي على  السفير  خ��اط��ر،  د.  واط��ل��ع 
اإلسرائيلية  واالنتهاكات  واالعتداءات  التطورات 
في املدينة املقدسة، وما تبذله الهيئة اإلسامية 
امل��س��ي��ح��ي��ة ف���ي س��ب��ي��ل ك��ش��ف ه���ذه االع���ت���داءات 
واملخططات الهادفة لتهويد مدينة القدس وطمس 

معاملها العربية واإلسامية.
'القدس ما زال��ت تنتظر الكثير من   وق��ال: إن 
قياداتنا العربية بوجه خاص وكذلك من مختلف 
ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي وع��ل��ى رأس���ه���م ال��ع��ل��م��اء 
شعوبنا  إش��راك  وان  واإلعاميني،  واالقتصاديني 
العربية وشعوب وقيادات املجتمع الدولي في حتمل 
مسؤولياتهم إزاء ما تتعرض له القدس واملقدسات 
هو احد أهم أولويات الهيئة اإلسامية املسيحية 

في هذه املرحلة.

سفير تونس لدى السلطة الوطنية

قضية القدس في صلب اهتمام احلكومة التونسية

متحورت حول التطورات في االراضي الفلسطينية

املالكي يعقد لقاءات سياسية
 هامة في نيويورك

نيويورك -  التقى وزير الشؤون اخلارجية الدكتور رياض املالكي هنا امس  وزراء خارجية إسبانيا، وتركيا، 
وإندونيسيا، والبرتغال، وليتوانيا، وصربيا، والبوسنة، وأثيوبيا، إضافة لوزراء خارجية األردن ولبنان، حيث 

أطلعهم على آخر التطورات السياسية في األراضي الفلسطينية.
يتعلق  فيما  خاصة  القضايا،  من  العديد  جتاه  الفلسطينية  القيادة  موقف  املالكي  الدكتور  وأوض��ح 
باملفاوضات املباشرة وضرورة وقف كافة األنشطة االستيطانية خاصة في مدينة القدس الشرقية، وأهمية 
رفع احلصار عن قطاع غزة، ووقف كافة املمارسات االستفزازية التي متارسها احلكومة اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية احملتلة وخاصة فيما يتعلق بسياسة االغتياالت واالجتياحات املتكررة للمدن الفلسطينية.

وشدد وزير اخلارجية على ضرورة تدخل املجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل إلعطاء فرصة حقيقية 
للمفاوضات لتحقيق السام وإنهاء االحتال عن كافة األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

من جهة أخرى، شارك الوزير املالكي في أعمال القمة األلفية لألهداف اإلمنائية والتي بدأت أعمالها في 
مقر اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، كما حضر حفل االستقبال الذي أقامته املستشارة األملانية 

أجنيا ميريكل، والتقى فيه العديد من الوزراء وكبار املسئولني العرب واألجانب.
وكان   وزير الشؤون اخلارجية الدكتور رياض املالكي والوفد الفلسطيني الرسمي قد وصلوا  برفقة   الرئيس 

محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة ال�65 للجمعية العمومية.

رام ال��ل��ه - ع��ل��ي س��م��ودي - اك���د وزي���ر ش��وؤن 
ووزارت��ه  سعيه  قراقع  عيسى  واحملررين  االس��رى 
ونقل  واالقليمية  ال��دول��ي��ة  ال��س��اح��ات  الخ��ت��راق 
معاناة االسرى واالمهم وهمومهم وفضح املمارسات 

االسرائيلية بحقهم.
جاء ذلك خال لقاء ضم وزير شؤون االسرى 
واحمل��رري��ن عيسى ق��راق��ع وق���دورة ف��ارس رئيس 
نادي االسير الفلسطيني ووفد من وزارة االسرى 
أمس، بسفير اململكة املغربية لدى السلطة محمد 

احلمزاوي .
التي  القاسية  ال��ظ��روف  ال��وزي��ر  واس��ت��ع��رض 
االحتال  واملعتقلني في سجون  االسرى  يعيشها 
االس��رائ��ي��ل��ي، م��ؤك��دا اه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي، 
خاصا اململكة املغربية مبا تقوم به من احتضان 
الدولي اخلاص مبساندة االسرى  ودعم للمؤمتر 
واملعتقلني املنوي عقده الشهر القادم في املغرب، 
اخلارجي  الصعيد  على  ال���وزارة  سياسة  موضحا 

خال اجتماعه بالسفير املغربي

قراقع: نسعى لنقل قضية االسرى 
للساحتني الدولية واالقليمية 

ونقلها  االس��رى  قضية  تدويل  على  تقوم  والتي 
ل��ل��س��اح��ات ال��دول��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة، م��ش��ي��دا ب��دور 
ومؤسسات  املغربية  واحل��ك��وم��ة  املغربي  العاهل 
املجتمع املدني لتبنيهم ورعايتهم لقضية األسرى 
الفلسطينيني . من جانبه، أكد السفير املغربي أن 
قضية األسرى في سجون االحتال حتظى باجماع 
وطني مغربي وأن اململكة املغربية ترحب بجهود 
جناحه،  وم��ق��وم��ات  سبل  وت��وف��ي��ر  امل��ؤمت��ر  عقد 
املغربية  الفلسطينية  واالخوة  بالتعاون  مشيدا 
وح��ض��ر االج��ت��م��اع ال��وزي��ر امل��ف��وض ف��ي السفارة 

املغربية سعيد بن مبارك .
واش���������ار ف��������ارس إل������ى م����واص����ل����ة اخل����ط����وات 
واالس���ت���ع���دادات ال���ازم���ة الجن����اح ع��ق��د امل��ؤمت��ر 
املبذولة  اجلهود  على  مثنيا  املغرب،  في  الدولي 

الجناح ذلك.

اخلدمات الطبية 
العسكرية حتصل على 
تقدير "ممتاز" من 

ديوان الرقابة
نابلس - ميساء بشارات - مدار للصحافة 
واالعام - حصلت اخلدمات الطبية العسكرية 
على تقدير "ممتاز" من قبل ديوان الرقابة، 
العمل  ونظام  االداري���ة  املنظومة  في  وخاصة 

ووحدة الرقابة الداخلية.
جاء ذلك بعد ان قامت فرق ديوان الرقابة 
ال��رق��اب��ي��ة داخ��ل  واالداري�����ة بجوالتها  امل��ال��ي��ة 
العمل  وفحصها  العسكرية  الطبية  اخلدمات 

داخلها. 


