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الكهربائية بتصميم عصري وطالء معد� أحمر 
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الشركة العاملية للمطاعم 
مطعم وكافيه بيستو

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، هتنئ الشركة العاملية للمطاعم كافة أبناء 
الشعب الفلسطيين هبذا الشهر الفضيل , متمنيتا أن يتمه عليكم بالربكة.

رمضان كريم

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لمكافحة الفساد
رام الله ـ "األيام": تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد 

الله التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2012.

جاء ذلك خالل لقاء د. الحمد الله بمكتبه في رام الله، 

امس، رئيس الهيئة رفيق النتشة، والذي أطلعه على 

عمل الهيئة وانجازاتها والتحديات التي تواجهها.

من جهتـــه، ثمن الحمد الله دور الهيئة في مكافحة 

الفساد، وأكد على دعم الحكومة الكامل لعملها، وأشاد 

بحجم القضايا التي عملت الهيئة على معالجتها، بما 

يعزز من الشفافية في فلسطين، ويعمل على الحفاظ 

على المال العام الذي يشكل الركيزة االساسية للتطور 

والتقدم االقتصادي.

وحضـــر اللقـــاء كل من اعضاء المجلس االستشـــاري 

للهيئـــة د. صبـــري صيـــدم، ومحمد منصـــور، وأحمد 

الصياد. 

الحمد الله يتسلم التقرير. إطالع وفد إعالمي أردني على انتهاكات 
االحتالل في الخليل وجنين

الخليـــل، جنين ـ "األيـــام": اطلع محافظ الخليـــل كامل حميد، 
أمـــس، وفدا صحافيا من األردن ضم خالد الشـــقران رئيس مركز 
الرأي للدراســـات، وســـمير الحياري رئيس مجلس إدارة صحيفة 
الرأي، وسمير برهوم رئيس تحرير صحيفة "الجوردن تايمز" في 
صورة االنتهاكات اإلسرائيلية التي يعانيها مواطنو المحافظة، 
ســـواء فـــي البلدة القديمة مـــن المدينة أو فـــي المناطق حيث 

تتواجد المستوطنات.
وقدم حميد شـــرحا وافيا حول معاناة األسرى و األسيرات في 
ســـجون االحتالل بفعل االنتهاكات المتنوعة، فيما أشار  رئيس 
الوفد خالد الشـــقران إلـــى أن الزيارة إلى الخليـــل و المحافظات 
الفلســـطينية جاءت للوقوف على طبيعـــة الحياة اليومية التي 

يعيشها الشعب الفلسطيني .
يشار إلى أن اللقاء انتهى بزيارة أعضاء الوفد البلدة القديمة 
لإلطالع عن كثب على أوضاع المواطنين وتدابير الحصار واإلغالق 

التي يفرضها االحتالل بحجة حماية تواجد المستوطنين.
وفي جنين أطلـــع المحافظ طالل دويكات، أول من أمس، الوفد 
اإلعالمـــي األردني على األوضـــاع العامة للمحافظـــة التي زارها 
الوفـــد بالتنســـيق مع مكتب شـــؤون المحافظات في مؤسســـة 

الرئاسة، ورافقه حسين الدباس.
وذكر الشقران، أن المركز بدأ بإعداد دراسة تتعلق بفلسطين 
األرض واإلنسان، ترصد الواقع والتحديات التي تواجه المواطن 

الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف، "خـــالل زيارتنا هذه نقوم بإجراء حوارات متعددة مع 
شخصيات قيادية سياسية واقتصادية وثقافية ومواطنين في 
مختلف أنحاء الضفة الغربية، ويهمنا رصد اإلشـــارة إلى ســـبل 
المقاومة الشـــعبية التي تنتشر في عدة مناطق من الضفة في 
إطـــار تظاهرات واحتجاجات لإلعـــراب عن رفض االحتالل وفضح 

ممارساته العنجهية".
من جهته، اســـتعرض دويكات، األوضاع العامة في المحافظة 
وتحديدا في المجالين االقتصادي واالجتماعي ومؤثرات سياسة 

االحتالل عليها.
وقـــال، إن اســـتمرار االســـتيطان واســـتالب مئـــات آالف من 
الدونمـــات وحرمان أصحابهـــا األصليين من االســـتفادة منها، 
وتقطيع أوصال المجتمع واألرض بســـبب الجدار، ما أدى إلى فقد 
مصدر الرزق وارتفاع كبير في نسبة البطالة بين المواطنين عامة 
والخريجين خاصة، إضافة إلى حرمان عشـــرات اآلالف من العمال 
الوصول إلى عملهم داخل الخط األخضر. وأشار، إلى ارتفاع نسبة 
الفقر فـــي المحافظة إلى 50%، مؤكـــدا، أن غالبية المواطنين ال 

يستطيعون توفير مستلزماتهم الضرورية.
وركز دويكات، على البعد اإلنساني في المعاملة التي يتلقاها 
المواطنون علـــى البوابات عنـــد حواجز االحتـــالل المقامة على 

الجدار، حيث يتجلى االضطهاد بكل أشكاله المتطرفة.

حميد لدى لقائه رئيس الوفد الشقران، امس.

مستوطنون يغلقون طريق 
البقعة الخليل بالسواتر الترابية

الخليل ـ "األيام": أقدم مستوطنون "خارصينا" المقامة شمال شرقي الخليل، امس، على 
إغالق الطريق المؤدية إلى منطقة البقعة، كما اعتدى مســـتوطنون ، مساء أول من أمس، 
على المواطن عمر جبريل حوشية من بلدة يطا جنوب الخليل، وذلك أثناء رعيه األغنام في 

محيط الموقع االستيطاني المسمى "ماتسبي يائير" المقام جنوب شرقي البلدة.
وأوضح الناشـــط في مقاومة االســـتيطان في يطا راتب الجبور، أمـــس، أن االعتداء على 
المواطن حوشـــية ) 28 عاما (، أدى إلى تحطم عدد من أسنانه وإصابته برضوض و خدوش 
في أنحاء من جســـمه؛ ما اســـتدعى نقله إلى المستشفى الحكومي بالبلدة، مشيرا إلى أن 
االعتداء عليه يندرج ضمن سلســـلة من االعتداءات علـــى رعاة األغنام في مواقع مختلفة 
جنوب و شـــرق يطا، وذلك بهدف منعهم من التواجد في مســـاحات واسعة من األراضي 

يتطلع المستوطنون إلى االستيالء عليها بالقوة .
فـــي اإلطار، قال المواطن عطا جابر المقيم و عائلته في منطقة البقعة شـــمال شـــرقي 
الخليـــل، أمس، إن، رجال ما يســـمى "أمن المســـتوطنات" أعادوا إغـــالق الطريق المؤدية 
إلى المنطقة المتصلة بالشـــارع االســـتيطاني رقم 60 بالســـواتر الترابيـــة، وذلك للمرة 
الرابعة خالل الشـــهر؛ األمر الذي ســـيفاقم صعوبات التنقل لمنـــع ويجبر المواطنين من 
أهالي المنطقة على ســـلوك طرق وعرة وطويلة لقضاء مصالحهم واحتياجاتهم من مركز 

المدينة. 

االحتالل يحتجز األسرى األردنيين 
في قسم للمرضى النفسيين

رام الله - "األيام": أفاد نادي األســـير، أمس، أن "إدارة سجون" االحتالل تحتجز األسرى 
األردنييـــن الذين تمت إعادتهم إلى "عيادة ســـجن الرملة" في قســـم للمرضى الذين 

يعانون من أمراض نفسية بما يسمى بقسم "مغن".
وأوضـــح محامي النادي الذي قـــام بزيارتهم أن "إدارة الســـجون" أبلغته أنه ال يمكن 
ألي محام زيارة األســـرى المضربين عن الطعام منذ اليـــوم )االثنين( إال بموافقة ضابط 
المنطقة، الفتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف التضييق عليهم وعزلهم عزاًل تامًا عن 
العالم الخارجي فقد يستغرق طلب الزيارة عبر قائد المنطقة مدة 10 أيام، مضيفًا أنهم 

أحضروا للزيارة وهم مكبلو األيدي واألرجل على الرغم من خطورة وضعهم الصحي.
وبين األســـرى المضربـــون عن الطعام وهم كل من محمد الريمـــاوي، عالء حماد، منير 
مرعـــي، حمزة الدباس أنهم محتجزون داخل زنزانة بعيدة عن أي متابعة صحية تفتقر 
ألقـــل االحتياجات، وفي حال طلبهـــم للماء فإنهم يحتاجون لســـاعة كاملة حتى يتم 
إحضار الماء لهم، وعند نقلهم للعيادة ينقل كل أسير برفقة ثالثة سجانين كما أنهم 

يخضعون للمراقبة بواسطة كاميرات على مدار 24 ساعة.

"فتح": بث فضائيتي "القدس" و"األقصى" من "رابعة 
العدوية" إمعان بتدخل "حماس" بشؤون مصر

رام الله - "وفا": قال المتحدث باســـم حركة فتح أحمد عســـاف، إن استمرار فضائيتي 
)القـــدس واألقصى( في البث المباشـــر من "رابعة العدوية" فـــي القاهرة ما هو إال إمعان 
في التدخل الحمســـاوي في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر الشقيقة، ومن جهة أخرى 
ضرب بعرض الحائط لمصالح شـــعبنا وخاصـــة أهلنا في قطاع غزة الذيـــن يدفعون ألمًا 

ومعاناة ثمنًا لهذا التدخل.
وأضـــاف، لقد حذرنـــا "حماس" مرارًا وتكـــرارًا من مخاطر تدخلها في الشـــؤون العربية 
وخاصة مصر ومن االنعكاســـات الســـلبية على مصالح وصورة شـــعبنا وقضيته الوطنية، 
وهـــذا التدخل الذي أعطـــى مادة لبعض اإلعالميين المصريين الســـتغالله وتعميم خطأ 

"حماس" على عموم الشعب الفلسطيني.
وفي مجال رده على اتهامات الناطقين باسم "حماس" وشائعاتهم المفبركة والرخيصة 
حـــول حركة فتح وإعالمها، قال عســـاف، إن هذه االتهامات هـــي إمعان في الخطأ ودليل 
إفـــالس وترد في خطابهم اإلعالمي.. وعن أي مقاومة يدعي الناطقون باســـم "حماس" ان 
"فتح" تشـــوهها؟ هل هـــي مقاومة اتفاق العار )لوقف األعمال العدائية( مع إســـرائيل، 
أم مقاومة قواعد العديد والســـيلية؟ أم ذلك اإلرهاب الذي يســـتهدف الجيش الوطني 
المصري والشـــعب المصري ومقدراته في سيناء؟ مؤكدًا أن استمرار حديث "حماس" عن 
المقاومة بات أمرًا )مضحكًا( فجميع األقنعة قد سقطت عن هؤالء )تجار الدين واألنفاق(.

وأكد عســـاف موقف الرئيس محمود عباس وحركة فتح من ثورة الشـــعب المصري في 
25 يناير وثورة 30 يونيو، بعدم التدخل بالشؤون الداخلية المصرية والعربية، لكننا كنا 
دائمًا مع تطلعات الشعب المصري الشقيق والشعوب العربية في الحرية والديمقراطية 
والعدالـــة االجتماعية. في هذا المجـــال توجهت "فتح" بالتحية والتقدير للسياســـيين 
والثوريين واإلعالميين والمثقفين المصريين لموقفهم الحازم في وجه اإلســـاءة للشعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية. 

ورشة في نابلس تدعو إلنشاء آلية 
وطنية للوقاية من التعذيب

نابلسـ  "األيام": أوصى مشـــاركون في ورشـــة عمل نظمها مركز اعالم حقوق االنسان 
والديمقراطية "شـــمس" في كلية الشـــريعة بجامعة النجاح، حـــول اتفاقية مناهضة 
التعذيـــب بضرورة وضع حـــد لظاهرة اإلفالت من العقاب، وإنشـــاء آلية وطنية للوقاية 

من التعذيب.
وشددوا على ضرورة الســـعي لزيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من 
اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ األحكام واألمن ومسؤولي 

السجون على دراية بأحكام االتفاقية.
واكدوا ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون حول حقوق اإلنســـان، 
وتعديل التشريعات وأن تسن تشـــريعات فعالة في حال عدم وجودها، وأن تلغي أية 
قوانين أو ممارسات تؤدي إلى إفالت مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة 

من العقاب، وضرورة تعويض األشخاص الذين يتم تعذيبهم.
وافتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز "شمس" معرفًا بالمركز وبالمشروع وبنشاطاته 
قائاًل أن هذه الورشـــة هي إحدى نشاطات مشروع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان 

الذي ينفذه المركز بدعم وتمويل من الوكالة االسترالية للتنمية الدولية.
من جهته، شـــدد المحاضر في جامعة النجاح الدكتور أيمـــن الدباغ على أنه ال تجوز 
ممارســـة التعذيب بأي مبرر، ســـواء في ظروف اســـتثنائية مثل حالـــة الحرب أو حالة 
االضطرابـــات داخلية، كما ال يجوز التذرع بطاعة أمـــر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن 

سلطة عامة للقول بإباحة التعذيب.


