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ضبط 76 فرش حشيش
و1286 حبة مخدرة في غزة

املقالة  احلكومة  شرطة  في  املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  ضبطت  ياسني-  محمد   - غزة 
االول  تشرين  "باجنو" خالل شهر  وكيلو  و1286 حبة مخدرة  يقارب "76" فرش حشيش  ما   ،

املنصرم .
و  الكوك  أنها ضبطت 152 جراما من   ، التقرير اإلحصائي  املخدرات خالل  وذكرت مكافحة 

898 من حبوب السعادة.
وفي هذا السياق ، قال الرائد محمود حمدان مدير فرع رفح مبكافحة املخدرات ، إن ادارته لن 

تدخر جهدًا وستعمل ليل نهار من أجل مكافحة هذه اآلفة اخلطيرة .
وتوعَد بأن املكافحة ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول جتارة وترويج املخدرات في 

قطاع غزة .
وأشار حمدان إلى إشراف شرطة املكافحة على عدد من برامج التوعية لكافة شرائح املجتمع 

ستنفذ بالتعاون مع عدة إدارات في الشرطة .

وزارة الصحة تشرع بحملة واسعة 
ملراقبة املستشفيات احلكومية

ملراقبة  واسعة  بتنفيذ حملة   ، الصحة   ب��وزارة  الفندقية  دائ��رة اخلدمات  الله- شرعت  رام 
كمستوى  الصحية  للخدمة  املرافقة  الفندقية  اخلدمة  على  واالط��الع  احلكومية  املستشفيات 
النظافة وجودة املطابخ واملرافق الصحية التابعة لها والتدقيق في نظام االعاشة الذي تتبناه 
كل مستشفى على حده والوجبات املقدمة ومدى جودة الطهي وحجم الوجبات وجودة االّسرة 

للمرضى والشروط الصحية االخرى كالتهوية واالنارة . 
الدكتور هاني  انه وبتوجيهات مشددة من وزير الصحة   ، الدائرة  وقال جودت عمران مدير 
عابدين والتي نصت على تطوير دائرة اخلدمات الفندقية بالوزارة ومتكينها من القيام بواجبها 
من  كل  بزيارة  ب��دأت  التي  احلملة  تنفيذ هذه  مباشرة  االتفاق على  ، فقد مت  وجه  اكمل  على 
املستشفيات في محافظات سلفيت وطولكرم وبيت حلم وقلقيلية احلكومية ، حيث مت االطالع 
املباشر والدقيق على سير العمل فيها ومدى االلتزام بتطبيق شروط الصحة والسالمة في كافة 
النواحي املطلوبة ، حيث مت جمع العديد من املالحظات التي مت التعامل مع بعضها على الفور 
ودراسة كل ما ميكنه توفير البيئة الصحية املالئمة لكل من املريض والعامل الصحي مبا يتناسب 

مع امكانية وزارة الصحة.
وبنّي عمران ، ان هذه احلملة سوف تتواصل وبشكل دوري على كافة املراكز الصحية في مختلف 
محافظات الوطن ، موجها الشكر الى سلطان وجيه مدير عام الشؤون االدارية بالوزارة الذي سّخر 
كافة االمكانيات من اجل دعم هذه احلملة ومتكني الدائرة من القيام بواجبها مما يحقق املصلحة 
العامة ويخفف من حجم شكاوى املرضى التي تتعلق باخلدمة الفندقية املرافقة للخدمة الصحية 

في املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية . 
واضاف ان الدائرة اطلعت كذلك على حال السكنات لكل من االطباء والتمريض ومدى توافر 
الشروط الصحية فيها، وكل ما يخص التهوية واالنارة واملرافق الصحية االخرى حيث اتخدت عددا 

من القرارات التي سوف تعمل على حتسني شروط االقامة في تلك املساكن . 

مجلس احملافظني يناقش
عددا من امللفات والقضايا

أريحا - وفا- ترأس مستشار الرئيس لشؤون احملافظات اللواء إسماعيل جبر، امس ، االجتماع 
الشمالية  واألغ��وار بحضور محافظي احملافظات  أريحا  ال��دوري ملجلس احملافظني مبقر محافظ 

"الضفة الغربية ".
وناقش املجلس ، عددا من امللفات والقضايا ، أبرزها سير االنتخابات احمللية ونتائجها، وتوجه 
القيادة لألمم املتحدة، والهجمة اإلسرائيلية الشرسة واملبرمجة على القيادة السياسية لشعبنا.

بوليتكنك فلسطني
تستقبل وفدا من القنصلية الفرنسية

 اخلليل – مراسل ے - التقى رئيس جامعة بوليتكنك فلسطني د. ابراهيم املصري امس وفدًا 
من القنصلية الفرنسية العامة في القدس لالطالع على خدمات اجلامعة وجهودها العلمية. 

وفانشن  الفرنسية،  بالقنصلية  الثقافية  والشؤون  التعاون  مستشار  تاديه  بنوا  الوفد  وضم 
كادريو ملحقة التعاون اجلامعي واملؤسساتي للقنصلية الفرنسية في القدس، 

ورحب املصري بالوفد الفرنسي وقدم حملة عن اجلامعة، واستعرض مراحل تطورها واجنازاتها 
ومشاريعها املستقبلية ودورها في خدمة املجتمع، وجهودها في رعاية البحث العلمي، مع التأكيد 
على عالقاتها مع املؤسسات واجلامعات الفرنسية. وأشاد بدور مشاريع القنصلية الفرنسية وعرض 
موجزا ألهم املشاريع املشتركة بني البوليتكنك واجلامعات الفرنسية وأبدى أمله بتوسيع أفاق 

التعاون .
وأبدى الوفد الفرنسي استعداده للتعاون املشترك مع جامعة بوليتكنك فلسطني فيما يتعلق 

بتطوير البرامج، وخدمة التعليم العالي.

»فتح« تدين منع عضو مركزيتها 
آمال حمد من السفر 

رام الله -وفا- أدانت حركة فتح بشدة قيام أجهزة حماس مبنع عضو اللجنة املركزية للحركة 
آمال حمد من السفر عبر معبر بيت حانون 'إيرز' إلى الضفة الغربية، حلضور اجتماع اللجنة 

املركزية للحركة.
وقالت 'فتح' في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس، 'إن إجراء املنع يدخل ضمن 
املمارسات ضد قيادات وكوادر وأعضاء حركة فتح، وهو انتهاك سافر ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان، 
ويتنافى مع أخالق وقيم شعبنا'. يشار إلى أن أجهزة أمن حماس أوقفت حمد على احلاجز ألكثر 

من ساعتني، ومن ثم اعادتها للقطاع. 

توزيع "بركسات" على سكان عدد من 
املواقع املهمشة شمال غرب بيت حلم 

في  مواطنني يقطنون  "بركس" على  توزيع خمسة وعشرين  ف��راج- مت  بيت حلم -جنيب 
مواقع مستهدفة من قبل القوات االسرائيلية في عرب الكرشان والرشايد واملخرور والوجلة وبيت 
جاال وواد أحمد وابو سرحان الى الشمال الغربي من بيت حلم وذلك مببادرة من وزارتي الزراعة 

واحلكم احمللي ومحافظة بيت حلم. 
وشارك في توزيع البركسات ممثل وزارة احلكم احمللي اسماعيل ابو خربيش منسق ملفات البدو 
واملهندس جميل حمادين ممثل البدو في وزارة الزراعة وفواز الرشايدة منسق اخلدمات املشتركة 
في الريف الشرقي وخليل الشعالن مدير البلديات والهيئات احمللية ووحدة اجلدار، كما ستقوم 

اجلهات املختصة مبتابعة التركيب وتقدمي خران مياه بعد تركيب البركسات. 
من جهتهم، عبر املواطنون عن ارتياحهم بهذه اخلطوة ومبتابعتهم من قبل اجلهات املختصة 

التي تعزز من صمود االهالي على اراضيهم املهددة باملصادرة من قبل السلطات االسرائيلية. 

وفد من طلبة حركة "فتح"
في مصر يزور مؤسسة عرفات

رام الله- القاهرة - كامل جبيل- قام وفد من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا من أبناء 
حركة )فتح( إقليم جمهورية مصر العربية ، بزيارة ملؤسسة الشهيد ياسر عرفات فرع القاهرة 
أمس . وكان في استقبالهم محمد مشرف القدوة - مدير املؤسسة  - فرع القاهرة - الذي اكد أن 
اجلهات  كافة  مع  للتعاون  تامة  على جاهزية  وهي  استثناء  دون  للجميع  أبوابها  تفتح  املؤسسة 
الوطنية والعربية فيما تقدمه من خدمات لصالح القضية الفلسطينية وتخليد ذكرى الرئيس 

الشهيد ياسر عرفات.
من ناحيته أكد سميح برزق - نائب أمني سر اإلقليم - الذي اصطحب الوفد ، أن الهدف من 
الزيارة التأكيد على أن الطالب من أبناء حركة "فتح" في مصر على جاهزية تامة واستعداد 
التي ترعاها وتقدمها املؤسسة في سبيل خدمة القضية  البرامج واألنشطة  للعمل على خدمة 
الفلسطينية وتخليدا لذكرى القائد الرمز ياسر عرفات والتي منها الفعالية املركزية التي تنوي 

املؤسسة تنظيمها مبناسبة ذكرى استشهاد عرفات.
كما أكد  الطالب ، بأنهم سيقومون بوضع تصور ملجموعة من البرامج التي ميكن تنفيذها 
أو ورشات عمل مشتركة وأي  أو ندوات  مستقباًل بالتعاون مع املؤسسة سواء كانت دورات تأهيل 
برامج أخرى تخدم التعاون املشترك مع املؤسسة والذي بدوره يخدم القضية الفلسطينية بصفة 

خاصة.

الوطنية واالسالمية  القوى  الله - كامل جبيل - عقدت قيادة  رام 
اجتماعها  األسبوعي برام الله قبل ظهر أمس  بحثت فيه اخر املستجدات 
السياسية وقضايا الوضع الداخلي .وقد أصدرت في نهاية اجتماعها بيانا 

أكدت فيه  على ما يأتي :  
اوالً  :

تؤكد القوى على أهمية االلتفاف الشعبي واجلماهيري داخل االراضي 
الفلسطينية احملتلة وفي اخلارج حول القرار الفلسطيني بالذهاب الى 
االمم املتحدة خالل هذا الشهر للتصويت على دولة فلسطني كدولة غير 
عضو  مؤكدين على رفض التهديدات االمريكية وتهديدات االحتالل 
التي حتاول ثني القيادة الفلسطينية عن الذهاب مؤكدين ان املوقف 
الذي ينطلق  األساس  هو  للتصويت  الذهاب  املصمم على  الفلسطيني 
منه من اجل التصويت لصالح فلسطني وانفاذ قرارات الشرعية الدولية 
والقانون الدولي مبا فيها جالء االحتالل واستيطانه االستعماري وجدرانه 
وكل اشكال احتالله عن كل االراضي الفلسطينية احملتلة بعدوان عام 67 
مبا فيها القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية املستقلة مع التأكيد على 
اهمية مطالبة املجتمع الدولي بعقد مؤمتر دولي يفرض على االحتالل 
االنصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي مبا يؤمن 
الفلسطينية  الدولة  واقامة  املصير  وتقرير  العودة  في  شعبنا  حقوق 

املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
ثانياً  :

تؤكد القوى على متسكها بحقوق شعبنا الفلسطيني وفي املقدمة حق 
عودة شعبنا الالجئ الى دياره وممتلكاته التي شردوا منها حسب قرار 194 
املكفول كحق مقدس فردي وجماعي وهو جوهر القضية الفلسطينية 
مع التأكيد على قرارات االجماع الصادرة عن قرارات املجالس الوطنية 
احلازم  التمسك  على  املؤكدة  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املتعاقبة 
بثوابت شعبنا وقرارات االجماع الوطني ومتسك القيادة الفلسطينية 
بقرارات االجماع الوطني والثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة 

والتأكيد على وحدة املوقف ازاء القضايا كافة .
ثالثاً  :

تنظر القوى بخطورة بالغة وترفض محاوالت تكريس االنقسام بني 
وانهاء  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  ان  مؤكدين  غزة  وقطاع  الضفة 
االنقسام يتعني ان تكون في سلم اولويات برنامجنا الوطني  االمر الذي 
ورجوع حركة حماس عن منع جلنة  القاهرة  اتفاقات  تنفيذ  يتطلب 

البعض  مراهنة  ورفض  غزة  قطاع  في  العمل  من  املركزية  االنتخابات 
على وهم بناء كيان مستقل  ومحاولة املس بالتمثيل الفلسطيني حتت 
لشعبنا  والوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اطار 

اينما تواجد  .
رابعاً  :

تؤكد القوى على خطورة فك العزلة عن حكومة االحتالل اليمينية 
املتطرفة من خالل عمل مؤمترات تطبيعية وغيرها  مع تأكيد القوى 
على عدم حضورها مع مؤسسات املجتمع املدني ملؤمتر نابلس الذي نحذر 
من اختراق قد يأتي في هذا االجتاه واالهداف املشبوهة التي تقف خلف 

مثل هذه النشاطات .
خامساً  :

في  الفلسطيني  بشعبنا  للزج  ال��راف��ض  موقفها  على  القوى  تؤكد 
التدخل في هذه  والنأي عن  املعارك اجلارية  اتون  مخيمات سوريا في 
االح���داث وادان���ة اي��ة ج��ه��ات حت���اول ج��ر املخيمات وشعبنا ف��ي ذل��ك ، 
سقط  وال��ذي  استهدافهم  خضم  في  الشهداء  لعائالت  التعازي  موجهة 

املئات حتى االن  .
سادساً  :

فعاليات  في  للمشاركة  الفلسطيني  شعبنا  جماهير  القوى  تدعو 
االسبوع الوطني للشباب املقر من احلادي عشر حتى اخلامس عشر من هذا 
الشهر مبناسبة حلول ذكرى استشهاد الرمز اخلالد ياسر عرفات وتوقيت 
الذهاب الى االمم املتحدة ، وتأمني اوسع مشاركة في هذه الفعاليات التي 
، رفضا لالحتالل واالستيطان واجلدران  تعم ارجاء الوطن وفي اخلارج 

ودعما للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس  .
سابعاً  :

تؤكد القوى على تأمني اوسع مشاركة في فعاليات االسرى واملعتقلني 
االبطال الرازحني خلف قضبان زنازين االحتالل وفي ظل الوضع الصحي 
املتدهور واخلطير لالسرى محمد التاج ورياض العمور ويوسف مصاحلة 
واشرف ابو ذريع نتيجة االهمال الطبي املتعمد الذي ميارسه االحتالل 
في اطار سياسة التعذيب والتنكيل لالسرى ، مؤكدين على سرعة حترك 
املنظمات االنسانية والقانونية والدولية من اجل تأمني عالجهم وانقاذهم 
القادة  وخاصة  االبطال  االس��رى  موضوع  ان  مؤكدين  احملقق  امل��وت  من 
والقدامى والنساء واالطفال واملرضى سيبقى على سلم جدول االعمال 

الوطني من اجل اطالق سراحهم جميعا دون قيد او شرط او متييز .

القوى الوطنية واإلسالمية تؤكد
أهمية االلتفاف الشعبي حول التوجه لألمم املتحدة

طوباس � علي سمودي �  نظمت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال 
ومحافظة طوباس واألغوار الشمالية امس، بالشراكة مع وزارة التربية 
والتعليم ، فعاليات اليوم الدراسي حول حماية األطفال من العنف في 
حتت  لألطفال  العاشر  الوطني  املؤمتر  فعاليات  ضمن  وذل��ك  امل��دارس. 
شعار : )لنرفع األقالم ولنكسر العصا(، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم، واجلامعة العربية االميركية ، وجامعة القدس املفتوحة، ووكالة 

الغوث الدولية، ومديرية شرطة احملافظة .
وأكد حسام دارغمة في كلمته ممثال عن احملافظ طوباسي ، توقيع 
السلطة الفلسطينية على كافة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي تنّص  
األطفال  جتاه  السلطة  التزام  منطلق  من  وذلك  األطفال،  حماية  على 
الفلسطينيني وتوفير بيئة حامية لهم، مشددًا في الوقت ذاته على سعي 
احملافظة احلثيث على توفير شبكة حماية الطفولة في احملافظة وذلك 

بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة وخاصة وزارة الشؤون االجتماعية.
أما مدير عام اإلرشاد في وزارة التربية والتعليم رميا كيالني ، فقد 
حتدثت في كلمتها عن أهمية دور املرشد التربوي في تعزيز بيئة حامية 
لألطفال في املدارس، مشيرة على أن حاجة املجتمع احمللي ال تقتصر فقط 
على املعلم، بل هو بأمّس  احلاجة للمرشد التربوي، حيث من الضروري  
أن يتحمل املجتمع احمللي مسؤولياته جتاه حماية األطفال من العنف في 
املدارس بالتعاون مع أقسام اإلرشاد التربوي ، مؤكدة في الوقت ذاته على 
عمل احلركة العاملية بانسجام مع وزارة التربية والتعليم في التوعية 
للحد من ظاهرة العنف في املدارس، وهو نابع من معرفة احلركة بحاجات 

املجتمع الفلسطيني في هذا املجال.
وفي كلمة احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، حتدث مدير برنامج 
املجتمعي في احلركة رياض عرار، عن أهمية عقد  والتفعيل  احلماية 
مثل هذه األنشطة كونها تسّلط الضوء على ظاهرة موجودة في املجتمع 
الفلسطيني، حيث تسعى مثل هذه األنشطة إلى فتح املجال للمعنيني 

املجال،  اآلخرين في هذا  واالّط��الع على جتارب  للنقاش  العالقة  وذوي 
أبعد  بهدف  وذل��ك  شفافية،  بكل  امل���دارس  في  العنف  موضوع  ونقاش 

يتمثل بتوفير بيئة خالية من العنف داخل املدرسة.
وتضمن اليوم الدراسي أوراقًا حول دور املؤسسات التعليمية واألهلية 
امل��دارس، وعرضًا ملبادرات وجتارب ريادية  العنف في  للحد من ظاهرة 
للحد من هذه الظاهرة قّدمها متخصصون وعاملون في هذا املجال إضافة 
إلى األطفال أنفسهم. وفي اجللسة األولى حول دور املؤسسات التعليمية 
واألهلية للحد من ظاهرة العنف في املدارس، قّدم حسن املساعيد من 
وزارة  املتبعة في  السياسات  ، ورقة عمل حول  مديرية تربية طوباس 
التربية والتعليم للحد من ظاهرة العنف في املدارس، فيما قّدمت كل 
من سمر جابر وندى حجير من وكالة الغوث الدولية ورقتهما حول تعزيز 
االنضباط املدرسي. أما اجلامعة العربية االميركية فقد كان لها مشاركة 
خضر  وحنان  سميرات  روان  الطالبتان  قدمتها  التي  الورقة  خالل  من 

وتضمنت دراستهما البحثية حول العنف في املدارس.
وقدمت تغريد زيود ورقة مديرية تربية محافظة جنني حول آليات 
الورقة  إلى  إضافة  امل��دارس،  في  بالعنف  وعالقتها  الالشعورية  الدفاع 
البحثية التي قدمها عاطف صبري من جامعة القدس املفتوحة حول 

دراسته البحثية بشأن العنف في املدارس.
الشرطة  استراتيجية  حول  عمل  أوراق   ، الثانية  اجللسة  وتضمنت 
اشتية من  أول محمد  امل���الزم  امل���دارس قّدمها  ف��ي  العنف  م��ن  احل��د  ف��ي 
في  العنف  من  القانونية  واحلماية  طوباس،  محافظة  شرطة  مديرية 
املدارس قّدمتها احملامية في احلركة العاملية للدفاع عن األطفال سوسن 
صالحات، فيما قّدم عبد املنعم حللوح من مديرية تربية قباطية ورقته 
حتت عنوان : "نظرة حول واقع العنف ضد الطالب"، إضافة إلى مبادرة 
األطفال التي جاءت بعنوان :)جلسة وساطة( وهي عبارة عن "سكتش" 

حواري نفّذه وقدّمه طالب مدرسة بنات طوباس األساسية.

احلركة العاملية للدفاع عن األطفال
تنظم يوما دراسيا حول العنف باملدارس

جنني -علي سمودي - رحب مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
الدائمة  العربية  اللجنة  بقرار   ، امس   ، له  صحفي  بيان  في  "شمس" 
حلقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية بقبوله عضوًا بصفة مراقب 

في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان .
وقال  مدير املركز عمر رحال ، إنه تلقى  رسالة من املستشارة الهام 
،أعربت  العربية  الدول  إدارة حقوق اإلنسان في جامعة  الشجلي مدير 

فيها عن سعادتها بقبول  عضوية املركز".
وقالت في رسالتها، أنه استنادًا إلى "توصيات اللجنة العربية الدائمة 
ال��دول  جامعة  مجلس  اقرها  والتي   ،  )33( دورتها  في  اإلنسان  حلقوق 
العربية على املستوى الوزاري مبوجب قراره رقم 7555 د. ع )138( بتاريخ 
2012/9/5، ومنها بند )النظر في طلب حصول املنظمات العربية غير 
احلكومية الوطنية أو القومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على 
اإلنسان(  الدائمة حلقوق  العربية  اللجنة  صفة مراقب في اجتماعات 
رأت اللجنة منح صفة مراقب ملنظمتكم املوقرة" . وذكر رحال  ، أن صفة 

الرقابة التي يتمتع بها املركز تتيح له حضور اجتماعات اللجنة العربية 
الدائمة حلقوق اإلنسان، واالطالع على جدول األعمال اخلاص باللجنة، 
أعمالها خاصة  الدائمة على جدول  البنود  العديد من  أن هناك  علمًا 
فيما يتعلق باحلقوق الفلسطينية وفي مقدمتها التصدي لالنتهاكات 

اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة.
وشدد مركز "شمس" على أهمية العضوية بالنسبة للمركز، وقال:" أنه 
ينظر للعضوية على أنها تكليف جديد له في الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
وأنها مسؤولية جديدة بالنسبة له ، إلى جانب مسؤولياته األخرى،كما 
إلى  ،استنادًا  يعمل مبهنية  أنه  على  تؤكد  للمركز  شهادة جديدة  أنها 
مع  والتعاون  املشترك  العمل  أهمية   ، املركز  وأك��د   وبرامجه".  خطته 
اجلهات الرسمية واألهلية، في الوقوف بحزم أمام االنتهاكات اإلسرائيلية 
والتصدي لها في كل احملافل، وفضح تلك االنتهاكات، كما أن ذلك يندرج 
في إطار تعزيز حركة حقوق اإلنسان العربية من خالل التكاملية في 

العمل ، إلى جانب االطالع على التجارب العربية في هذا املجال.

منح مركز "شمس"عضوية
اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان

رام الله- بحث رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية سمير أبو زنيد، 
الوطنية هانس جاكوب، سبل  السلطة  النرويج لدى  ، مع ممثل  امس 
مع  والتشبيك  النرويج،  مع  الرقابة  لديوان  املشترك  التعاون  تعزيز 

املؤسسات النرويجية النظيرة.
الديوان مبدينة  ال��ذي جرى في مقر  اللقاء  زنيد خالل  أبو  وش��دد 
رام الله، على أهمية الدعم الذي تقدمة احلكومة النرويجية للسلطة 
الوطنية السيما وأن النرويج من أكثر الدول دعمًا للسلطة الوطنية ماليًا 
و سياسيًا، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار فتح آفاق التعاون مع 
والرقابة  األداء  رقابة  النرويجي خاصة في مجال  العام  املراقب  مكتب 
البيئية.  وأكد أن تعليمات الرئيس محمود عباس ، هي ترسيخ مبادئ 

النزاهة والعدالة والشفافية في عمل مؤسسات السلطة الوطنية، وأن ال 
أحد فوق القانون وصوال إلى دولة املؤسسات و القانون.

يعزز  الديوان مما  أهمية عمل  على   ، النرويج  ب��دوره، شدد ممثل 
السلطة  إلى  تصل  التي  املساعدات  على  الرقابة  في  ويسهم  الشفافية 
قدمت  التي  الغاية  يحقق  مبا  إنفاقها  سالمة  من  والتأكد  الوطنية، 

من اجلها.
ووعد جاكوب باملساعدة في فتح آفاق في كافة املجاالت الرقابية مما 
يساعد في تبادل اخلبرات في مجال الرقابة املالية ورقابة األداء ويسهم 
في اإلطالع على التجربة النرويجية في إعداد التقارير الرقابية األمر 

الذي يسهم في تطوير عمل وأداء الديوان.

رئيس ديوان الرقابة يبحث مع ممثل النرويج
لدى السلطة تعزيز التعاون املشترك

بيت حلم – جورج زينه - استقبلت كلية فلسطني األهلية اجلامعية ، 
وفدا من جامعة بيرمنغهام البريطانية ضم البروفيسورة كارن جولبيرج 

والباحثة الني آشبي .
واستقبل الوفد كل من :الدكتور سامي باشا مساعد الرئيس لشؤون 
التخطيط والتطوير مدير مركز وبرنامج التربية اخلاصة وعماد الزير 
مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية و جريس أبو غنام مدير دائرة 
العالقات العامة .  وتخلل اللقاء ، نقاش مطول حول كيفية بناء جسور من 
التعاون في مجال تطوير برامج التربية اخلاصة وإمكانية تبادل الزيارات 
واخلبرات في مجاالت مختلفة. وأشار الدكتور سامي باشا ، إلى أهمية هذه 
التعاون  الزيارة التي تأتي في إطار سعي الكلية اجلامعية لفتح أبواب 
الدولي األكادميي وتوفير فرص جديدة للطلبة واألكادمييني للتواصل 

مع جامعات ومؤسسات مميزة ورائدة في جميع التخصصات.

وهدفت الزيارة ، إلى االطالع على ما يقوم به مركز التربية اخلاصة 
األهلية اجلامعية من فعاليات ونشاطات واحلديث  في كلية فلسطني 
بشكل تفصيلي عن برنامج الدبلوم املهني املتخصص الذي انطلق هذه 

السنة في مجال التربية اخلاصة . 
وتشرف الدكتورة كارن على برنامج التربية اخلاصة وبرنامج "آسير" 
للحكومة  كمستشارة  أيضا  وتعمل   . بيرمينجهام  جامعة  في  للتوحد 
البريطانية في مجال االحتياجات اخلاصة باإلضافة إلى املشاركة في 

وضع سياسات حكومية بهذا اخلصوص.
الكلية  أقسام  إلى بعض  البريطاني  الوفد  الزيارة مبرافقة  وانتهت 
اجلامعية وأخذ الصور التذكارية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالتعرف 
من  بالرغم  طلبتها  وع��دد  األكادميية  وقدراتها  ومكانتها  الكلية  على 

حداثتها، وأكدوا رغبتهم في فتح أبواب من التعاون بني اجلامعتني.

كلية فلسطني األهلية اجلامعية
تستقبل وفداً من جامعة بيرمنغهام البريطانية

القدس - تواجه شبكة مستشفيات القدس 
ديون  تراكم  بعد  غامضا  مستقبال  الشرقية 

مستحقة لها.
مجموع  بلغ  مستشفيات   6 الشبكة  تضم 
املبالغ املستحقة لها لدى السلطة الفلسطينية 

17 مليون دوالر.
أحد تلك املؤسسات العالجية هو مستشفى 
اوجستا فيكتوريا )املطلع( الذي أنشيء قبل 60 
من  الكثير  ف  متخصصا  عالجا  ويقدم  عاما 
فروع الطب ال يتوفر معظمها في مستشفيات 
مركزا  املستشفى  ويضم  أخ���رى.  فلسطينية 
لرعاية مرضى لسرطان ووحدة لغسيل الكلى 

لألطفال.
وذكر الدكتور توفيق ناصر مدير املستشفى 
أنه يفكر في إرسال مطالبات إلى الدول املانحة 

للسلطة الفلسطينية.
الشعب  ولها  املرضى  لها  وقال "فيه حقوق 
أنها  املانحة  الدول  أنه  الفلسطيني ال بد منها 
بأنه  نتوجه  قد  احنا  فبالتالي  أمامها  تقف 
واللي  املانحة  للدولة  فواتيرنا  نبعت  نصير 
عملناه في وقت املقاطعة ملا انتخبت حكومة 
حماس انتخاب شرعي وقرر أنه الدول املانحة 
ف��وات��ي��رن��ا  حملنا  اح��ن��ا  رح��ن��ا  تقاطعها  أن��ه��ا 

وحطيناها قدامهم."
أيلول  تقرير في  الدولي في  البنك  وحذر 
امل��اض��ي م��ن أن األزم����ة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي مي��ر بها 

على  يعتمد  ال����ذي  الفلسطيني  االق��ت��ص��اد 
املساعدات سوف تتفاقم إذا لم يزيد التمويل 

اخلارجي.
في  العجز  يصل  أن  ال��دول��ي  البنك  وتوقع 
ميزانية السلطة الفلسطينية إلى 1.5 مليار 

دوالر في عام 2012.
"لدينا  عابدين  هاني  الصحة  وزي��ر  وق��ال 
عجز مالي كبير في موازنة وزارة الصحة فانا 
ال���وزارة  ال��ى  اش��ه��ر  خمسة  قبل  مجيئي  عند 
ورث��ت��ه��ا بقيمة 650  م��دي��ون��ي��ة  ه��ن��ال��ك  ك���ان 
قائمة  زالت  ما  املديونية  وهذه  مليون شيقل 
زالت  ما  هي  ولكن  الشيء  بعض  تقلصت  وان 
مديونية عالية وسببها هو عدم توفر السيولة 
النقدية التي جتيء إلى الوزارة بسبب برضه 
املصادقة  مت  م��ا  تقدمي  وع��دم  املانحة  ال���دول 

واملوافقة عليه لدفع لسلطة."
إنها تبحث عن  وتقول املستشفيات الستة 
بعضها  وخ��ق��ض  التكاليف  لتقليص  وس��ائ��ل 

بالفعل عدد العاملني واخلدمات.
اخليرية  املقاصد  مستشفي  إدارة  وذك��رت 
اإلسالمية في جبل الزيتون بالقدس أن املتضرر 

األكبر من األزمة هو املريض الفلسطيني.
قسم  مدير  النمري  رستم  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
القسم  ف  مشكلة  "احنا  باملستشفى  العظام 
عملياتنا  أو  قسمنا  اح��ن��ا  أن���ه  م��ال��ي��ا  ع��ن��دن��ا 
بتحتاج إلى أدوات كثير مثل البراغي واملفاصل 

مستشفيات القدس تواجه أزمة مالية خطيرة
تقرير اخباري

و السبائك املعدنية والشغالت هي كله هي الزم 
ضيق  أحيانا  عندنا  فيه  ك��ان  وإذا  نشتريها 
مالي بتأخر شراءها وأحيانا نؤخر العيان حلد 

ما يشتريها."
وتشير بيانات منظمة الصحة العاملية إلى 
أن أكثر من 22 ألف مريض من الضفة الغربية 
القدس  مستشفيات  إلى  أحيلوا  غزة  وقطاع 

الشرقية في عام 2011.
وقال مريض من مدينة غزة يدعى صائب 
رأفت "أهل غزة بحتاجوا حلواالت كثيرة ليش 
ألنه قلة اإلمكانيات في غزة هي اللي بتخلي 
أنك حتول للمستشفيات األخرى. يعني عندنا 
أط��ب��اء أك��ف��اء مم��ت��ازي��ن يعني أن��ا ال��ل��ي عمل 
يعني  جدا  ممتاز  كويس  دكتور  العملية  لي 
الدكاترة  كذلك  املوجودين.  الناس  أكفأ  من 
الشغالت قلة  لكن  كلهم.  الثانيني  املوجودين 

اإلمكانيات."
وحتصل السلطة الفلسطينية على القسم 
األكبر من املساعدات التي تتلقاها من اخلارج 
من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي والدول 
العربية. لكن السنوات املاضية شهدت تراجعا 

في املساعدات خصوصا من الدول العربية.

طوباس- علي سمودي - استقبل محافظ طوباس واألغوار الشمالية 
العام  االم��ني  الرجوب  اللواء جبريل  ام��س، في مكتبه  م��روان طوباسي 
على  املشرفة  العليا  الوطنية  اللجنة  رئيس  للشباب  االعلى  للمجلس 

االسبوع الوطني للشباب ووكيل وزارة االعالم محمود خليفة. 
وياتي ذلك في اطار بحث ترتيبات وفعاليات االسبوع الوطني للشباب 
املجلس  القادم  ضمن خطة  االسبوع  بداية  الذي ينطلق  الفلسطيني 
والوطنية  الرسمية  الفعاليات  كافة  مع  وبالتنسيق  للشباب  االعلى 

وبدعم رئاسي وحكومي .
اقرتها  التي  والفعاليات  النشاطات  طوباسي،  احملافظ  واستعرض 
اللجنة احمللية لترتيب فعاليات "االسبوع الوطني" باحملافظة والتي 

تنسجم مع التوجه العام للفعاليات املركزية بكافة محافظات الوطن 

ان هناك قرار رسمي وشعبي لهذا احلراك  اللواء رجوب  اكد  ب��دوره، 
الوطني ومبشاركة كافة فصائل العمل الوطني والذي يتم وفق االجماع 
الوطني حتت راية فلسطني وشعارات وطنية ترسخ احلق الفلسطيني 

بإقامة الدولة وتؤكد على الثوابت الفلسطينية.
الى  اشار  املركزي والذي  الفعاليات  اللواء رجوب، برنامج  واستعرض 
انه سينطلق مبشاركة كافة الدول العربية والتي ستتواجد وفود منها 
والعربية النطالق  احمللية  الفضائيات  بث  مع  وبالتزامن  فلسطني  في 
الفعاليات التي تبدأ بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء في كافة 
لترحيب  مشيرا  والشتات،  بالداخل  الفلسطيني  الشعب  توجد  اماكن 
االرض وعبر  للمشاركة على  واستعداداها  النشاط  بهذا  العربية  الدول 

توحيد بث الفضائيات العربية لهذا احلدث.

طوباسي واللواء الرجوب يبحثان
ترتيبات االسبوع الوطني للشباب في محافظة طوباس

رام الله - كامل جبيل -  أصدرت دائرة العالقات الدولية في منظمة 
"شعب  عنوان   حتت  امس  يوم  الشهري  تقريرها  الفلسطينية  التحرير 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة بحق  لالنتهاكات  ال���دائ���رة   رص��د  االح��ت��الل" تضمن  حت��ت 
مواطنا   14 قتل  االحتالل  أن   : فيه  جاء  وممتلكاته   الفلسطيني  شعبنا 
مواطنًا   234 أكثر  احتجز  فيما    196 على   يزيد  ما  واعتقل  فلسطينيا 
أتلفوا ما يقارب 757 شجرة  أن املستوطنني وجيش االحتالل   آخر  كما  
غالبيتها أشجار زيتون  وهدموا وأخطروا بالهدم  49 مسكنًا ومنشأة خالل 

شهر أيلول  املنصرم.
وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:                  

أواًل : انتهاك احلق في احلياة ..... استشهاد 14 مواطنًا وإصابة 97 آخرين 
بجروح بينهم   9 أطفال و3 صحافيني

شهد الشهر املنصرم تصاعدَا في اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أفادت  أول، حيث  الفلسطينيني خالل شهر تشرين  املواطنني  على حياة 
الدائرة في تقريرها ان جيش االحتالل قتل 14 مواطنًا فلسطينيًا، فقد 
استشهد كل من )املواطنني، هشام السعيدني، وأشرف حرب، وياسر العتال، 
وعبدالرحمن  نصير،  أب��و  وعزالدين  فطاير،  أحمد  و  م��ك��اوي،  وعبدالله 
ولؤي  أبو جلهوم،   يوسف  و  التلي،  وإسماعيل  الترابني،  وياسر  أبوجاللة، 
أبو جراد، ومحمد الشيخ، وأحمد حرزالله، و سليمان القرا.(، جراء عمليات 
قصف جوي ومدفعي، نفذتها قوات االحتالل على مناطق متفرقة من قطاع 

غزة وعلى مدى أكثر من أسبوعني .
كما حتدث التقرير عن إصابة ما يقارب  97 مواطنًا بجروح بينهم 9 
أطفال ومواطنة، جاءت نتيجة الغارات املتكررة على قطاع غزة، واقتحامات 
قوات االحتالل لباحات املسجد األقصى، واحتكاك املستوطنني باملواطنني 
املناهضة  السلمية  املسيرات  وقمع  الزيتون،  قطف  أثناء  الفلسطينيني 

للجدار واالستيطان.
 ثانيًا: األسرى.... معاناة متواصلة - اعتقال 196 مواطنا واحتجاز 234 

مواطنًا اخر .
أشار  التقرير إلى أن سلطات االحتالل، اعتقلت 196 مواطنًا فلسطينياً، 
آخ���ر، بينهم  طفالن  م��واط��ن��ًا  واح��ت��ج��زت 234  وام����رأة،  بينهم 29 ط��ف��اًل 
أن  سلطات  التقرير  وذكر  أجانب،  و4 صحافيني  أجنبيتان  ومتضامنتان 
االحتالل، قامت بإبعاد الطفل مسلم عودة،  البالغ من العمر 12 سنة من 
منزله في حي سلوان وفرض اإلقامة املنزلية عليه، في منزل خاله في جبل 
املكبر - القدس احملتلة، كما وقامت سلطات االحتالل بإبعاد  املواطنة إنعام 
كوملبو عن املسجد األقصى ملدة 60 يومًا وفرض غرامة مالية قدرها 400 
النائب  التشريعي  املجلس  أمني سر   ، االحتالل  ق��وات  واعتقلت    شيقل، 
د.محمود الرمحي، أثناء مروره عبر حاجز حواره، بعد تفتيشه ومصادرة 

مركبته اخلاصة.
ثالثًا:    تهويد القدس

أشارت الدائرة في تقريرها، إلى موافقة سلطات االحتالل على مشاريع 
االحتالل  وجيش  الشرطة  لعناصر  جديدة  استيطانية  وحدة   180 بناء 
في القدس الشرقية احملتلة تقع بالقرب من حي صور باهر، كما أعلنت ما 
تسمى "باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" عن موافقتها على بناء 35 وحدة 
استيطانية ومدرسة دينية وكنيس يهودي على جبل الزيتون، فيما أعلنت 
سلطات االحتالل عن مخطط لتخصيص 660 قطعة أرض إلقامة وحدات 
استيطانية جديدة خصص منها 600 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف" 
و60 وحدة سكنية في مستوطنة "معالية أدوميم" املقامتني على أراضي 
القدس الشرقية احملتلة، كما وقامت سلطات االحتالل باملوافقة النهائية 

على خطة لبناء 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية احملتلة.
وحتدث التقرير عن قيام مجموعات من املستوطنني باقتحام باحات 
املسجد األقصى وألكثر من مرة على مدار الشهر املنصرم، حتت حماية قوات 
االحتالل و قامت بكتابة شعارات مسيئة للسيد املسيح على دير للرهبان 

الفرنسيسكان في جبل الزيتون.
رابعًا: االستيطان .... عنف املستوطنني، و نهب األرض 

االستيطان  لدعم  الرامية  سياستها  ف��ي  االح��ت��الل  سلطات  استمرت 
حتدثت  حيث  املستوطنون،  يقيمها  التي  االستيطانية  البؤر  وشرعنة 
الدائرة عن قيام املستوطنني بوضع 3 كرفانات متنقلة قي منطقة ظهر 
وخ��زان  خ��ي��ام  أرب���ع  نصب  و  حل��م،  بيت  حملافظة  التابعة  القسيس  ع��ني 
للمياه وكرفان على أرض تبلغ مساحتها 200 دومن من أراضي قرية يانون 
االستيطانية  البؤرة  على  كرفانات  وضع  إلى  إضافة  نابلس،  محافظة  في 
املسماة "نحالي تال" غرب محافظة رام الله،  و حتدث التقرير عن قيام 
املستوطنني ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "ميخوال" 

في منطقة األغوار الشمالية. 
وحتدث التقرير عن قيام مجموعة من املستوطنني بإقامة سياج سلكي 
نابلس،تقدر  محافظة  في  قريوت  لقرية  تابعة   أرض  قطعة  محيط  في 
مساحتها بنحو 10 دومنات مزروعة بأشجار الزيتون في محاولة لالستيالء 
عليها، وفي ذات السياق قامت سلطات  االحتالل  ببناء سياج معدني يبلغ 
ارتفاعه 1.5 متر على الطريق اجلديد املسمى "شارع الصالة" في املنطقة 
املستوطنون  اخلليل، يستخدمه  من مدينة  إسرائيل  التي تسيطر عليها 

للوصول إلى احلرم اإلبراهيمي من مستوطنة كريات أربع.          
واقتحمت  مجموعة من املستوطنني مسجد بالل بن رباح  في مدينة 
بيت حلم ، وأدوا طقوًسا توراتية في املكان، وانتشرت قوات كبيرة من جيش 

االحتالل  لتوفير احلماية للمستوطنني لزيارة "املقام" املذكور، فيما قامت 
مجموعة من املستوطنني بإغالق احلرم اإلبراهيمي في مدينة اخلليل ألداء 
طقوس تلمودية، فيما اقتحمت مجموعة أخرى من املستوطنني بلدة كفل 

حارس وزاروا مقامات يزعمون ملكيتها في املنطقة.
املقامة  يشاي"  "رم��ات  قيام مستوطني مستوطنة  إلى  التقرير  وأش��ار 
االحتالل،باالعتداء  جيش  من  ق��وة  ترافقها  اخلليل  مدينة  أراض��ي  على 
أثناء  الرميدة،  تل  في  أجانب  ومتضامنني  فلسطينيني  مواطنني  على 
رصد  وق��د  بجروح،  منهم  ع��دد  إصابة  إل��ى  أدى  ما  الزيتون،  ثمار  قطفهم 
محاصيلهم،  وسرقة  املزارعني  على  االعتداء  من  متعددة  حاالت  التقرير 
واستفزازهم إثناء قيام املواطنني الفلسطينيني، بجني محصول الزيتون 
في مناطق جيوس و كفر قدوم في محافظة قلقيلية،  واخلضر و نحالني  
الله، وبورين  رام  في محافظة بيت حلم، وراس كركر واملغير في محافظة 
وقريوت ودير احلطب في محافظة نابلس، وعطوس في محافظة اخلليل، 

ويعبد في محافظة جنني.
 أشار التقرير إلى قيام مجموعات من املستوطنني مبهاجمة املواطنني 
الفلسطينيني بالقرب من  جبع في محافظة رام الله، وبالقرب من مستوطنة 
جنوب  العسجا  أب��و  قرية  ومهاجمة  نابلس،  محافظة  جنوبي  "يتسهار" 
باالعتداء على  اربعة مستوطنني  قيام  التقرير عن  وقد حتدث  اخلليل، 
املواطن عادل خضر عطا الله "35 عاما" من قرية أرطاس، اثناء عمله في 

محطة للوقود في مستوطنة "عتصيون".
 خامسًا : هدم املنازل ...  هدم وإخطار بهدم  49 مسكنًا ومنشأة

آبار جلمع  أشار التقرير إلى قيام قوات االحتالل بهدم 15 مسكنًا و 8 
املنازل  أس��وار  املياه، حيث قامت قوات االحتالل  بهدم منزلني وعدد من 
وتدمير الشبكة الكهربائية في منطقة اسطيح شمال مدينة أريحا، كما و 
هدمت قوات االحتالل خيمة وبركسا في منطقة املالح في األغوار الشمالية، 
كذلك شرعت قوات االحتالل بعمليات جتريف، أسفرت عن هدم خمس 
كذلك  الشمالية،  األغ��وار  في  ابزيق  خربة  في  ساكنيها  وتهجير  منشآت، 
هدمت قوات االحتالل منزاًل واسطباًل للخيول في بلدة بيت حنينا قضاء 
مدينة محافظة القدس، وغرفتني زراعيتني في مدينة قلقيلية، وغرفة 
سكنية في منطقة لصيفر في محافظة اخلليل، وفي السياق ذاته منعت 
سلطات االحتالل املواطن بسام اجلعبري في البلدة القدمية باخلليل من 
اكمال منزله ، بحجة ان املنزل يقع في منطقة عسكرية اسرائيلية، فيما 
هدمت قوات االحتالل  6 مصادر للمياه في قرية كفردان في محافظة جنني، 
وبئرًا اخرى في منطقة سلفيت كما و هدمت قوات االحتالل بئرًا للمياه في 
منطقة "واد الغروس" القريبة من مستوطنة "كريات اربع" املقامة على 

أراضي محافظة اخلليل.
ق��وات االح��ت��الل أخطرت بالهدم ما  أن  ال��دائ��رة  وف��ي سياق آخ��ر قالت 
مجموعه 29 مسكنًا ومنشأة، حيث ذكر التقرير أن سلطات االحتالل اخطرت 
مواطنًا بهدم منزله من قرية دير نظام في محافظة رام الله، وقامت بتوزيع 
3 إخطارات بهدم 3 منازل في بلدة سلوان في محافظة القدس وإخطار بهدم 
بئر جلمع املياه في بيت أوال محافظة اخلليل، و7 إخطارات بهدم مساكن 
وحظائر لتربية املواشي في منطقتي ابزيق وعني احللوة، و11 إخطارًا بالهدم 
ووقف العمل، بحجة عدم الترخيص ملنازل في بلدات اخلضر تقوع والوجلة 
ونحالني في محافظة بيت حلم، واحتالل 3 أسطح ملنازل في مدينة اخلليل 

من قبل قوات االحتالل.
سادسًا: تهديد املمتلكات... تدمير  757 شجرة مثمرة  

ت���زام���ن ال��ش��ه��ر امل��ن��ص��رم م���ع م��وس��م ق��ط��اف ال��زي��ت��ون ل���دى امل���زارع���ني 
الفلسطينيني، حيث شهد تشرين أول تصعيدًا العتداءات جنود االحتالل 
واملستوطنني من اعتداء على املواطنني وأعمال سطو على احملاصيل وتخريب 
وإتالف لألراضي احملتلة. حيث رصد التقرير ما يزيد على 757 حالة تدمير 
وإتالف ألشجار زيتون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية احملتلة، فقد 
دمرت قوات االحتالل 300 في قرية املغير و 40 في قرية راس كركر، و18 
أما في محافظة بيت حلم فقد  الله،  رام  في قرية اجلانية، في محافظة 
وبلدة  املصطاصي  ف��ي  شجرة   197 واملستوطنون  االح��ت��الل  ق��وات  دم��رت 
اخلضر، كذلك قطع 120 شجرة زيتون وتسييج نحو 10 دومنات من اراضي 
في محافظة  كفرقدوم  بلدة  في  و45 شجرة  نابلس،  في محافظة  قريوت 
قلقيلية، و37 شجرة في خربة صافا في محافظة اخلليل، وذكرت الدائرة 
في تقريرها أن قوات االحتالل دمرت 4 دومنات مزروعة باخلضراوات في 
منطقة البقعة شرق مدينة اخلليل، وقدرت اخلسائر جراء ذلك ب�50 الف 
شيكل، وأشار التقرير إلى قيام مجموعة من مستوطني  "بيتار عيليت" 
بإغراق مساحات واسعة من أراضي قرية نحالني باملياه العادمة.  كما واستولت 
قوات االحتالل ،على جرار زراعي ميلكه مواطن من مدينة طوباس، أثناء 

عبوره احلاجز العسكري على مفترق قرية بردلة.
سابعًا : صحافة ... مالحقة واعتقال كم األفواه وجلم احلقيقة

فقد  احلقيقة،  حلجب  حملتها  في  مستمرة  االحتالل  ق��وات  م��ازال��ت  
طاقم  باحتجاز  االحتالل  ق��وات  قيام   عن  تقريرها  في  ال��دائ��رة  حتدثت 
فضائية ميكس - معا في محافظة اخلليل واملكون من  الصحفي مالك يونس 
،واملصور عماد العمايرة، خالل تغطيتهم العتداء نفذه املستوطنون في قرية 

ابو العسجا، في مدينة دورا جنوب اخلليل.
املصورين على مسح  وأجبرت  تلفزيون فلسطني،  احتجزت طاقم  كما 

املواد املسجلة، وقامت باحتجاز الكاميرات.

العالقات الدولية في )م.ت.ف( ... تصدر تقرير شهر تشرين أول   2012...

االحتالل  يقتل  14 مواطنا  فلسطينيا ويعتقل 196 
مواطنًا على األقل بينهم 29 طفاًل وامرأة ويحتجز 234 

مواطناً آخرين ويقتلع أكثر من 757شجرة مثمرة


