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The British Consulate-General in 
Jerusalem is now accepting applications for 

2014/15 Chevening Scholarships

Chevening Scholarships are the UK government’s 
global scholarship programme, funded by the Foreign 
and Commonwealth Office (FCO) and partner organi-
sations. The programme makes awards to outstanding 
Palestinian scholars with leadership potential from 
around the world to undertake their Masters courses at 
universities in the UK.
For more information on how to apply, please click:

 http://www.chevening.org/occupiedpalestinianterritories/

Follow us         @UKinJerusalem          UK in Jerusalem

رام ال��ل��ه - ط��ال��ب ع��ض��و اللجنة امل��رك��زي��ة 
ل��ح��رك��ة "ف��ت��ح" م��ف��وض ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة 
الدكتور نبيل شعث ، دول امريكا الاتينية 
امل���������ريك���������س���������ور- وه������و  ت�����ج�����م�����ع  وخ���������اص���������ة دول 
تجمع اقتصادي يضم دول جنوب امريكا 
ال�����ات�����ي�����ن�����ي�����ة - ب������إت������خ������اذ ق������������رار م�����ش�����اب�����ه ل����ل����ق����رار 
االوروب�������ي ال���خ���اص ب��م��ق��اط��ع��ة م��س��ت��وط��ن��ات 

الضفة الغربية .
واك���������د ش����ع����ث خ��������ال ل����ق����ائ����ه س������ف������راء ام����ريك����ا 
الاتنية يف مقر مفوضية العاقات الدولية، 
امس ، ، عىل اهمية االلتزام بنفس القواعد 
التي سيطبقها االت��ح��اد االوروب���ي ع��ىل عاقته 
االقتصادية مع اسرائيل ، والتي تمنع التعامل 
وال����������ت����������ع����������اون م����������ع االش������������خ������������اص او امل�������ؤس�������س�������ات 

يف امل����س����ت����وط����ن����ات االس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة داخ����������ل ال���ض���ف���ة 
الغربية .

واوضح شعث ان اتخاذ مثل هذه القرارات 
يعني االلتزام بحدود 1967 ويؤكد عىل ان كل 
اجراءات االحتال يف املستوطنات غري شرعي 
ي����ش����ك����ل اس�������اس�������ا الي ع������اق������ة س����ي����اس����ي����ة او  وال 

اقتصادية مع دول امريكا الاتينية .
واطلع شعث خال لقائه السفراء الضيوف 
يف اطار تحركات املفوضية عىل الصعيد الدويل 
، عىل مجمل التطورات السياسية الفلسطينية 
املتعلقة باملصالحة والوضع الداخيل والظروف 
االقتصادية ، وملف املفاوضات يف ظل استمرار 

االجراءات والعراقيل االسرائيلية .
واوض���ح شعث للسفراء ان اج��ت��ي��اح ق��وات 

االحتال ملدينة البرية املصنفة الف يف اتفاقات 
اوس��ل��و ، يعترب ام��را خطريا ويعطي الشكوك 
ح��������ول اس������ت������ع������داد اس������رائ������ي������ل ل���ت���ن���ف���ي���ذ اي ات����ف����اق 

مستقبيل .
كما اطلع السفراء عىل هجمات واعتداءات 
امل������س������ت������وط������ن������ن ع���������ىل امل������������زارع������������ن ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ن 
وم���م���ت���ل���ك���ات���ه���م ، وس����ع����ي االح������ت������ال اىل اق���ام���ة 
ال��ج��دار ال��ف��اص��ل يف منطقة ال��ك��ريم��زان يف بيت 
جاال وتداعيات ذلك عىل الوضع الفلسطيني ، 
اضافة اىل االوضاع الخطرية يف مدينة القدس 
وما يهدد املسجد االقىص من تقسيم عىل غرار 

الحرم االبراهيمي يف الخليل .
وبحث شعث والسفراء ، امكانية فتح مركز 

ثقايف اسباين امرييك التيني يف فلسطن .

شعث يطالب سفراء اميركا الالتينية باتخاذ
 قرار بمقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية

ج�������ن�������ن - ع����������يل س����������م����������ودي - ق��������������ال امل������ح������اف������ظ 
ال����ل����واء ط�����ال دوي����ك����ات ان�����ه ي���ج���ب ال���رك���ي���ز ع��ىل 
السلم األه���يل ألن��ه قضية حساسة يف حياتنا 
الفلسطينية ويجب إنجاحه ألنه أحد الثوابت 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ، وب�������ه�������ذا ال�����ث�����اب�����ت رب������م������ا ت������ض������رب ك���ل 

الثوابت .
ج�������������اءت اق����������������وال دوي���������ك���������ات ، خ�����������ال ال�����ل�����ق�����اء 
ال��������ذي ن���ظ���م���ه ، ام��������س، م����رك����ز ج���ن���ي���ف ل���ل���رق���اب���ة 
ال����دي����م����ق����راط����ي����ة ع������ىل ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة وم����رك����ز 
إع�������ام ح����ق����وق اإلن�����س�����ان "ش����م����س " ب���ال���ت���ع���اون 
مع محافظة جنن وذلك يف قاعة فندق بوابة 
ال��ش��م��ال يف امل��دي��ن��ة ، ب��ح��ض��ور أع���ض���اء اللجنة 

االستشارية العليا ملجلس السلم األهيل .
وي������أيت ال���ل���ق���اء ، ل��ت��ق��ي��ي��م أه�����م ال���ن���ت���ائ���ج ال��ت��ي 
ت����وص����ل����ت إل����ي����ه����ا ال��������دراس��������ة ال���ت���ق���ي���ي���م���ي���ة ل��ل��س��ل��م 
األهيل يف جنن ، وقال املحافظ :" ان وسائل 
اإلع�������ام ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���ال���غ���ت ب��ش��ك��ل ك���ب���ري يف 
الحالة التي عاشتها مدينة جنن إثر استشهاد 
الشاب إسام الطوبايس من املخيم   وهو أحد 
أف���راد عائلة مناضلة ، قدمت الكثري للقضية 

الفلسطينية" . 

واض������اف :" االح����ت����ال أراد ب��إس��ت��ش��ه��اده أن 
يلعب دورا يف إث���ارة ال��ف��رق��ة ب��ن امل��واط��ن��ن من 
خ�����ال اإلي�����ع�����از ل����ع����دد م����ن امل����دس����وس����ن ال���ق���ي���ام 
ب��أع��م��ال مشينة وان���ج���رار ع���دد م��ن أب��ن��ائ��ن��ا وراء 

هذا اإليعاز دون دراية" .
وتابع :"نحن نعلم بأن املخطط هو ضرب 
االستقرار يف املحافظة ومحاولة منع إخواننا 
من أرايض ال�48 من دخول جنن ، ونحن هنا 
نتابع كافة األحداث و ال ناحق مناضا ، لكننا 
نتتبع وناحق أي خارج عن القانون يريد ضرب 
وحدتنا واستقرارنا ،وتشويه هيبة وقوة األمن 

والقانون املخلين باألمن الداخيل" .
وق������ال دوي�����ك�����ات :" س��ن��اح��ق��ه��م ون��ق��دم��ه��م 
ل����ل����ع����دال����ة ، ون�����ح�����ن ن���ع���ت���ق���ل ب����ع����ي����دا ع�����ن ال����ل����ون 
ال���س���ي���ايس ،وال���ج���م���ي���ع ت��ح��ت ال���ق���ان���ون وج��م��ي��ع 

أبناء شعبنا سواسية أمام القانون". 
وت���اب���ع :" ال��س��ل��ط��ة ت��س��ع��ى ل��ت��ج��ن��ب شعبنا 
ال���ع���ودة إىل ال��ف��وىض وال��ف��س��اد ، وم���ن واج��ب��ن��ا 
حماية مواطنينا ومؤسساتنا ، وهو جزء من 
رسائلنا السياسية العمل عىل تحقيق ما هو 
م����ط����ل����وب ل���ح���ف���ظ ال����س����ل����م األه��������يل يف م��ح��اف��ظ��ة 

جنن ، وبكل اإلمكانيات نحن نسعى لتنمية 
االق������ت������ص������اد وال�����ث�����ق�����اف�����ة وال������ع������ل������وم ، وس���ي���ل���م���س 
املواطنون تقدما يف النشاط االقتصادي خاصة 
املنطقة الصناعية" ، مشريا إىل أن هذا يعني 
أننا بسعينا لبسط األمن والنظام نعمل ألجل 
الغالبية العظمى من أبناء املحافظة وهؤالء 
ال����ق����ل����ة ال���ق���ل���ي���ل���ة م������ن ال������ذي������ن ي����س����ع����ون ل���ل���ف���س���اد 
والفلتان سنمنعهم من تمرير مخططاتهم ، 
ولن نسمح بضرب مشروعنا الوطني السيايس 
الذي يهدف إلقامة دولة فلسطينية مستقلة 

لكل أبناء فلسطن .
أما الدكتور عمر رحال مدير مركز "شمس" 
، فأكد أن موضوع السلم األهيل ضرورة ملحة 
يف املجتمع الفلسطيني يف ظل الوضع الراهن 

سياسيا وتعرث مفاوضات السام .
من جانبه ، دعا نيكوال ماسون مدير مركز 
"ج����ن����ي����ف"، اىل ت���ع���زي���ز ال����ش����راك����ة ال���ف���ع���ال���ة ب��ن 
م���ؤس���س���ات وأف��������راد امل��ج��ت��م��ع ، ل��ت��ع��زي��ز س���ي���ادة 
ال���ق���ان���ون ، م���ش���ريا إىل أن ال���������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التي نظمت يف شهر حزيران املايض كانت من 

أنجح الدورات يف فلسطن . 

خالل اجتماع اللجنة االستشارية العليا للسلم األهلي .....

اللواء دويكات : هدفنا مالحقة الخارجين 
عن القانون واالعتقاالت التي ننفذها بعيدة 

عن اللون السياسي 

ج���ن���ي���ف - وف���������ا- ق�������ال رئ�����ي�����س وف�������د امل���ج���ل���س 

الوطني الفلسطيني عزام األحمد، املشارك يف 

مؤتمر االتحاد الربملاين الدويل يف جنيف، إن 

الرئيس محمود عباس متمسك بموقفه من 

رفض االستيطان وعدم شرعيته يف كل أنحاء 

األرض الفلسطينية، خاصة يف القدس.

وأضاف األحمد، يف رده عىل ادعاء رئيس 

ال������وف������د ال�������ربمل�������اين اإلس������رائ������ي������يل م�����ائ�����ري ش���ط���ري���ت 

بخصوص املوقف الفلسطيني من االستيطان 

وامل����������ف����������اوض����������ات، أن ادع��������������������اءات ش�����ط�����ري�����ت غ���ري 

صحيحة، وال��والي��ات املتحدة األمريكية التي 

ترعى عملية السام واملفاوضات، أكدت عدم 

شرعية هذا االستيطان.

وأوضح أن اعراض شطريت عىل املقرح 

امل����غ����رب����ي امل������ق������دم ل���ل���ج���م���ع���ي���ة ال����ع����ام����ة ل���ات���ح���اد 

الربملاين الدويل، يتضمن ما يشري إىل األعمال 

اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة يف ال����ق����دس، ح���ي���ث دع�����ا امل���ق���رح 

امل��غ��رب��ي إس��رائ��ي��ل ل��ل��ت��وق��ف ع��ن أع��م��ال الحفر 

وال����ت����خ����ري����ب ت����ح����ت امل����س����ج����د األق��������ىص ب���اع���ت���ب���اره 

يشكل جزءا من الراث الديني والثقايف الذي 

ي���ج���ب ح���م���اي���ت���ه، يف ح����ن ادع�������ى ش���ط���ري���ت أن 

ذل���ك ي����ؤدي إىل ال��ت��أث��ري س��ل��ب��ا ع��ىل امل��ف��اوض��ات 

ال���ت���ي ت���ج���ري اآلن ب���ن ال��ج��ان��ب��ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 

واإلسرائييل.

وأكد األحمد أن وفد دولة فلسطن وافق 

ع����ىل االن����ض����م����ام إىل امل����ق����رح امل���غ���رب���ي ك���م���ا ت��م 

ت��ق��دي��م��ه س���اب���ق���ا يف اإلك�����������وادور، وأن ال��ع��اق��ة 

ب�������ن أع�������م�������ال ال�����ح�����ف�����ر وال�����ت�����خ�����ري�����ب ال������ت������ي ت����ق����وم 

ب��ه��ا إس���رائ���ي���ل يف امل��س��ج��د األق����ىص خ��اص��ة ويف 

القدس عامة وبن املقرح املغربي موجودة 

وليس كما يقول املندوب اإلسرائييل.

وأش��ار إىل أن املسجد األقىص الذي يمثل 

ث���ال���ث أه�����م األم����اك����ن ال���دي���ن���ي���ة ألك�����رث م����ن م��ل��ي��ار 

ورب�������������ع م�����س�����ل�����م يف ال�������ع�������ال�������م، أص�������ب�������ح ي�����ت�����ه�����دده 

االن����ه����ي����ار، وه�����و أي���ض���ا ي��ع��ت��رب م����ن أه�����م ال���رم���وز 

ال������دي������ن������ي������ة وال������ث������ق������اف������ي������ة وال��������راث��������ي��������ة ل���ل���م���س���ل���م���ن 

واملسيحين يف مدينة القدس التي يحج لها 

املسيحيون من جميع أنحاء العالم.

وق�����������ال، إن امل������ق������رح امل����غ����رب����ي ي����ت����ح����دث ع��ن 

ال��ت��ه��دي��د ال����ذي ي��م��ارس��ه االح���ت���ال اإلس��رائ��ي��يل 

ضد املوروث والراث الثقايف والديني واملكاين 

يف مدينة القدس، وكذلك فإنه يتحدث عن 

ال�����ح�����ف�����ري�����ات ت����ح����ت امل����س����ج����د األق����������ىص وت����ه����دي����د 

أساساته.

وكان األحمد، كشف يف وقت سابق، عن 

أن االت���ح���اد ال���ربمل���اين ال��ع��رب��ي س��ي��ع��ق��د جلسة 

طارئة عىل هامش اجتماعات اتحاد الربملان 

الدويل يف جنيف، لبحث املخاطر التي تهدد 

امل���س���ج���د األق�������ىص امل�����ب�����ارك ب���س���ب���ب االع������ت������داءات 

واالنتهاكات اإلسرائيلية بحقه.

وق��������ال األح�����م�����د يف ت���ص���ري���ح ص���ح���ف���ي ام���س 

إن ال���وف���د األردين ت����وىل ت��ق��دي��م االق�������راح عىل 

اتحاد الربملانين العرب، مشريًا إىل اعتداءات 

امل���س���ت���وط���ن���ن امل����ت����ك����ررة ب���ح���ق األق��������ىص، م���ح���ذرًا 

م��ن ال��ن��واي��ا الخبيثة ت��ج��اه ال��ق��دس واألق���ىص، 

وال�����ت�����ي ن����اح����ظ ت���رج���م���ت���ه���ا ال���ف���ع���ل���ي���ة ب���م���واص���ل���ة 

هذه االعتداءات.

وأوض���ح أن رئيس مجلس األم��ة الكويتي 

ال������ذي ي���ت���وىل رئ����اس����ة االت�����ح�����اد ال�����ربمل�����اين أب��ل��غ��ن��ا 

ب��أن الكويت ستستضيف االجتماع الطارئ، 

م�������ع�������رًب�������ا ع��������ن أم�������ل�������ه ب�����������أن ي������ت������ح������رك ال������ربمل������ان������ي������ون 

ال���ع���رب ع���ىل ال��ص��ع��ي��د ال������دويل ل��ت��وف��ري ال��دع��م 

وامل�������س�������ان�������دة ل����ل����ش����ع����ب ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ل���ح���م���اي���ة 

القدس واملقدسات.

األحمد: الرئيس متمسك برفضه االستيطان 
وعدم شرعيته خاصة في القدس

وك������������ان االج�������ت�������م�������اع ال����ت����ن����س����ي����ق����ي ل�����ل�����ربمل�����ان�����ات 

ام�����������س االول يف ج�����ن�����ي�����ف ع���ىل  أق�����������ر  ال������ع������رب������ي������ة 

ه��ام��ش اج��ت��م��اع��ات االت���ح���اد ال���ربمل���اين ال���دويل 

ب���م���ش���ارك���ة ال�����وف�����د ال�����ربمل�����اين ل�����دول�����ة ف��ل��س��ط��ن 

عقد جلسة ط��ارئ��ة لاتحاد ال��ربمل��اين العربي 

ملناقشة ما يجري يف املسجد االق��ىص املبارك 

من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.

وسيناقش االتحاد أنجع السبل لحماية 

األق����ىص م���ن االع����ت����داءات امل��ت��واص��ل��ة، ع���ىل أن 

ت�����ك�����ون إح���������دى ن����ت����ائ����ج ت����ل����ك ال���ج���ل���س���ة ت��ش��ك��ي��ل 

وفود برملانية عربية رفيعة املستوى لتفعيل 

دور الدبلوماسية الربملانية للتواصل، وحشد 

ال������دع������م وال�����ت�����أي�����ي�����د م������ن االت���������ح���������ادات ال����ربمل����ان����ي����ة 

األوروبية وغريها ملواجهة الخطر الذي يهدد 

األقىص وباقي املقدسات.

وج����اء ت��ب��ن��ي ع��ق��د ه���ذه ال��ج��ل��س��ة ب���ن���اًء عىل 

مقرح من رئيس الربملان األردين سعد هايل 

السرور الذي يرأس وفد باده إىل اجتماعات 

االتحاد الربملاين الدويل يف جنيف.

ب���������������������دوره، أك������������د رئ��������ي��������س االت�����������ح�����������اد ال��������ربمل��������اين 

العربي، رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق 

ال����غ����ان����م أن�������ه س����ي����وج����ه ال�������دع�������وات إىل رؤس�������اء 

الربملانات العربية لعقد هذه الجلسة الطارئة 

يف الكويت خال الشهر القادم.

ويشارك وفد املجلس الوطني الفلسطيني 
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ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل���ات���ح���اد ال����ربمل����اين ال����دويل 

ال��������ت��������ي ت�����ع�����ق�����د يف ج�����ن�����ي�����ف خ������������ال ال���������ف���������رة 9-7 

تشرين االول الجاري، ويضم الوفد الربملاين 

الفلسطيني انتصار الوزير، بسام الصالحي، 

زهري صندوقة، وفؤاد كوكايل. 

ع�������ض�������وا  م��������ن��������ف��������ص��������ل، ش���������������������ارك  ويف س�����������ي�����������اق 

ال�������وف�������د ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ان�����ت�����ص�����ار ال��������وزي��������ر وزه�������ري 

ص���������ن���������دوق���������ة، يف أع����������م����������ال م������ج������م������وع������ة ال�����ع�����م�����ل 

التابعة للجنة التنمية والتجارة تحت عنوان 

'نحو تنمية قادرة عىل مواجهة املخاطر: مع 

م����راع����اة االت����ج����اه����ات ال���دي���م���غ���راف���ي���ة وال���ع���وائ���ق 

الطبيعية'.

وب��������ع��������د أن ق������������دم م���������ق���������ررو ال������ل������ج������ن������ة ع�����رض�����ا 

لتقاريرهم ذات الصلة، أك��د زه��ري صندوقة 

ال�������ت�������ق�������اري�������ر ع����ال����ج����ت  ت������ل������ك  يف م������اح������ظ������ات������ه أن 

الكوارث التي تؤثر عىل التنمية بالعالم والتي 

مصدرها الطبيعة، وهذه الكوارث يمكن أن 

تعالج بعد مدة محددة، ولكن يف حالتنا فإن 

الكوارث التي تعاين منها التنمية يف فلسطن 

هي من صنع االحتال اإلسرائييل، وال يمكن 

م��ع��ال��ج��ت��ه��ا إال ب�����زوال ه����ذا االح���ت���ال وت��م��ك��ن 

شعبنا م��ن السيطرة ع��ىل م���وارده الطبيعية 

واسرداد حريته.

وق������ال ص���ن���دوق���ة إن م��ع��ي��ق��ات ال��ت��ن��م��ي��ة يف 

ف��ل��س��ط��ن ك���ث���رية وم���ت���ع���ددة، وال����ك����وارث ال��ت��ي 

أل����ح����ق����ت����ه����ا ب�����االق�����ت�����ص�����اد ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي وف�������رص 

إح����داث تنمية م��س��ت��دام��ة م��س��ت��م��رة م��ن��ذ أك��رث 

من 65 عاما.

ي����س����ي����ط����رون  امل�����س�����ت�����وط�����ن�����ن  أن  وأش��������������ار إىل 

بالقوة عىل األرض الفلسطينية، ويستهلك 

امل������س������ت������وط������ن س�����ب�����ع�����ة أض��������ع��������اف م��������ا ي���س���ت���ه���ل���ك���ه 

امل�������������واط�������������ن ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي، وت�����������ق�����������وم ح�����ك�����وم�����ة 

االحتال اإلسرائييل ببيع املياه الفلسطينية 

للشعب الفلسطيني، متسائا، كيف يمكن 

أن ت��ك��ون ل��دي��ن��ا تنمية حقيقة يف ظ��ل وج��ود 

الحواجز؟.

بعد نشر قصتها في "ے"

فاعل خير مقدسي يتبرع 
بعالج الطفلة آية من جنين

جنن –مجد للصحافة -  استمرارا ملشاركته يف حمات "االمل " التي ترعاها صحيفة "ے" 
للعام الثاين عىل التوايل، وبعد تربعه بمبلغ 10 االف شيكل الجراء عملية جراحية لطفلة مريضة 
من جنن، سارع فاعل الخري املقديس ذاته لتلبية صرخة املواطنة ام وفاء والتربع بمبلغ 1500 دوالر 

ملساعدتها يف توفري احتياجات طفلتها املريضة اية )7 سنوات ( من احدى قرى جنن .
يأيت ذلك ، بعد نشر "ے" السبت املايض لحكاية معاناة املواطنة التي كتبها الزميل عيل 
س��م��ودي تحت ع��ن��وان "تتحدى ال��ظ��روف لربية طفليها ...م��واط��ن��ة م��ن جنن تناشد اه��ل الخري 

مساعدتها لتوفري اجهزة مساعدة لطفلتها املريضة".
وافاد مراسلنا، ان صاحب االيادي البيضاء من ارض االسراء واملعراج عرب عن ثقته ودعمه 
بحملة "االمل " من خال مبادراته الخريية، فبعد متابعته لزاوية االمل وما تنشره من قصص 
وصور معاناة مريرة للعائات املتعففة ، حضر ملكاتب صحيفة "ے" وقدم مبلغ 1500 دوالر 
كمساعدة الحدى الحاالت التي تحتاج لرعاية ودعم، واضاف السمودي " وتلبية لطلب املحسن 
الكريم ، تم اختيار الطفلة اية التي كرست والدتها حياتها لها بسبب معاناتها من عدة امراض 
وعدم تكاليف لعاجها بعدما هجرها الزوج وتخىل عن مسؤولياته". واوضح ان الطفلة تعيش 
حياة قاسية بسبب معاناتها من ضمور يف الدماغ وفتحة قلب ومشاكل يف االسنان ،والنطق 
وعجز جزيئ يف حركة يديها، وقرر االطباء لها استخدام نظارات طبية وسماعات  وعملية تقويم 
اسنان، وتوفري جلسات تأهيل وعاج طبيعي لها والحاقها يف مدرسة خاصة لتعليم النطق، 

لكن والدتها ال تملك أي مصدر دخل ولم تتمكن من توفري أي من احتياجات طفلتها .
وبناء عىل طلب فاعل الخري املقديس ، سيتم ش��راء ن��ظ��ارات طبية وسماعة للطفلة ، التي 
تمنى لها الشفاء ، مؤكدا ان��ه لن يتوقف عن دع��م وتبني م��ب��ادرات الخري التي ترعاها "ے" 
ابتغاء وجه الله تعاىل ولتعزيز ونشر رسالة الخري والراحم والتكافل بن ابناء الشعب الواحد، 
وتمنى ع��ىل صحيفة "ال��ق��دس" ان تبقى ص��وت االم���ل للمتعففن م��ن شعبنا وم��واص��ل��ة حملة 

"االمل " بشكل دائم لتبقى ابواب الخري مشرعة امام شعبنا .
امل��واط��ن��ة ام اي���ة ع���ربت ع���ن ش��ك��ره��ا الس����رة ص��ح��ي��ف��ة "ے" وه��ي��ئ��ة ت��ح��ري��ره��ا وم��راس��ل��ه��ا عيل 
سمودي ، لرعايتهم املستمرة لقضية طفلتها ومساعدتها يف عاجها ، وع��ربت عندما سلمها 
م���راس���ل "ے" ق��ي��م��ة ال���ت���ربع ع���ن ف��رح��ت��ه��ا وام��ت��ن��ان��ه��ا ل��ص��اح��ب االي������ادي ال��ب��ي��ض��اء م���ن ال���ق���دس ، 
وقالت وهي تمسح دموعها " الحمد لله ، ان الفرج البنتي تحقق بفضل كرم وشهامة اخانا 
امل���ق���ديس واص�����يل ل��ل��ه ان ي��ك��رم��ه وي��ج��ع��ل ذل����ك يف م���ي���زان ح��س��ن��ات��ه م��ث��ل��م��ا رف����ع ك���اه���ل امل���ع���ان���اة عن 

طفلتي وحقق امنيتنا ".

أ.ف.ب دمشق - الرئيس السوري بشار االسد لدى استقباله عضو اللجنة املركزية لحركة فتح عباس زيك. 

عباس زكي يلتقي 
الرئيس السوري بشار االسد

دم��ش��ق - استقبل ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د ص��ب��اح أم���س، امل��ب��ع��وث ال��ش��خ��ي للرئيس 
محمود عباس    وعضو اللجنة املركزية لحركة فتح عباس زيك.

وأكد الرئيس األسد خال اللقاء عىل "أن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية لن تغري 
من ثوابتها ومبادئها القومية"، موضحا "أن مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بالحقوق 

التاريخية املشروعة للشعب الفلسطيني سيبقى أولوية بالنسبة لسورية".
ول���ف���ت ال���رئ���ي���س األس������د إىل أن األح��������داث ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا س����وري����ة ل����م ول�����ن ت���غ���ري ن���ه���ج ال��ش��ع��ب 
السوري إزاء أشقائه الفلسطينين املوجودين يف سورية، بل زادتهما لحمة وتماسكا يف مواجهة 

االعتداءات اإلرهابية التي تستهدفهما معا.
م���ن ج��ان��ب��ه، ش����دد زيك ع���ىل ت��ض��ام��ن ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ع س���وري���ة يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان 
الذي تتعرض له، موضحا أن استهداف سورية هو استهداف لألمة العربية، ألن ما يجري من 
اس��ت��ن��زاف مل��ق��درات شعبها وجيشها ي��أيت يف س��ي��اق مخطط أك��رب ي��رم��ي إىل تقسيم دول املنطقة 

وإضعافها خدمة ملصالح إسرائيل.

رام ال�����ل�����ه- وف��������ا- ع�������زى ال����رئ����ي����س م����ح����م����ود ع�����ب�����اس، رئ����ي����س ج���م���ه���وري���ة 
ف��ي��ت��ن��ام االش��راك��ي��ة ت��رون��ج ت���ان س��ان��ج، ب��وف��اة ال��ق��ائ��د ال��ت��اري��خ��ي ال��ج��رال 

فو نغوين جياب.
وقال يف برقيته إن 'شعبنا سيظل يذكر الجرال جياب ودعمه لقضايا 
الحق والعدل والحرية يف العالم، ومناصرته وتضامنه املبديئ مع نضال 

شعبنا العادل من اجل إنهاء االحتال وتحقيق الحرية واالستقال'.
من ناحية أخ��رى، استقبل الرئيس محمود عباس، مساء أمس، 
ب��م��ق��ر ال��رئ��اس��ة يف م��دي��ن��ة رام ال��ل��ه، وف����دا م��ن رج����ال األع���م���ال م��ن قطاع 

غزة.
وأك���د ال��رئ��ي��س، ض���رورة العمل السريع للتخفيف م��ن معاناة أبناء 
شعبنا جراء الحصار، وبذل الجهود من أجل توفري احتياجات القطاع 

والعمل عىل حل املشاكل.
وأش��ار إىل أنه سيبحث مع املسؤولن املصرين خال زيارته املقبلة 
ل��ل��ق��اه��رة، ق��ض��ي��ة م��ع��رب رف���ح وال��ع��م��ل ع���ىل إي���ج���اد ح��ل��ول ل��ه��ذه القضية 

اإلنسانية سواء لألفراد أو املعابر.
وأوضح أنه يجري اتصاالت مكثفة مع الدول املانحة من أجل إيجاد 
تمويل ملحطة تحلية مياه البحر التي تصل تكلفتها إىل حوايل 450 مليون 
ي����ورو. وأك����د أن امل��ص��ال��ح��ة ض����رورة وط��ن��ي��ة ي��ج��ب ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف����ورا م��ن أج��ل 

إعادة اللحمة بن شطري الوطن وإنهاء االنقسام.
ب������دوره������م، أع�������رب أع�����ض�����اء ال�����وف�����د ع�����ن ت���أي���ي���ده���م ودع����م����ه����م ل��س��ي��اس��ة 

الرئيس، ودعم أبناء شعبنا يف غزة لهذه السياسات الحكيمة وخطواته 
يف ت��ح��ق��ي��ق ال�����وح�����دة ال���وط���ن���ي���ة وااله����ت����م����ام ب���ه���م���وم امل�����واط�����ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ب����غ����زة. وأش�����������اروا إىل أن����ه����م وج��������دوا ح����رص����ا ش����دي����دا واه���ت���م���ام���ا ب���ال���غ���ا م��ن 
قبل الرئيس بهموم امل��واط��ن��ن يف غ��زة ال��ذي��ن يعيشون ظ��روف��ا صعبة، 
ك���أزم���ة امل��ع��اب��ر، وال���ح���ص���ار، وال��ك��ه��رب��اء، وامل���ي���اه، وال��ب��ط��ال��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م، 

والصحة، وغريها.
كما استقبل الرئيس عباس، مساء أمس، بمقر الرئاسة يف مدينة 

رام الله، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الوزير جواد عواد.
وض����م ال����وف����د، ال��ب��ع��ث��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي أرس���ل���ت ب���ن���اء عىل 
تعليمات الرئيس إىل جزر املالديف لتقديم املساعدات الطبية، بحضور 

رئيس ديوان الرئاسة حسن األعرج.
وأشاد، بالجهود املميزة التي قدمها الوفد الطبي الفلسطيني خال 
م��دة عمله يف امل��ال��دي��ف ال��ت��ي استمرت أك��رث م��ن شهرين، وإج��رائ��ه عدد 

من العمليات الجراحية الهامة.
ب��دوره، شكر رئيس الوفد الطبي بسام صبح، الرئيس عباس عىل 
ثقته الغالية بالكادر الطبي الفلسطيني، وإرساله إىل املالديف لتقديم 

الدعم الطبي لألشقاء هناك.
وقال، إن هذه املهمة هي دليل عىل مدى التطور الذي شهده القطاع 
الصحي الفلسطيني، الذي أصبح عىل درجة عالية من الكفاءة والخربة 

األمر الذي أهله لتقديم املساعدة ألشقائنا.

استقبل وفدا من رجال األعمال الغزيين..

الرئيس عباس يعزي بوفاة 
الرئيس الفيتنامي الجنرال فو نغوين جياب

غزة - عاء املشهراوي - طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن ، 

وكالة الغوث وتشغيل الاجئن " األونروا" بالتوقف الفوري عن حربها 

السياسية املعلنة بحق الاجئن الفلسطينين، وبالعودة عن القرارات 

الظاملة التي أقدمت عليها بحقهم يف قطاع غزة، محذرة من "ثورة جياع" 

سيدفع ثمنها كل املتآمرين واملتورطن يف اتخاذ اإلجراءات السياسية ، 

حسب تعبريها . 

جاء ذلك خال وقفات احتجاجية واسعة نظمتها الجبهة أمام مراكز 

الوكالة يف كل من : رفح وخان يونس والوسطى وغزة ومعسكر جباليا 

وبيت حانون ، بمشاركة قيادات وك��وادر وأعضاء من الجبهة والعديد 

من االهايل، حيث ُرفعت الشعارات املنددة بسياسة الوكالة، واملطالبة 

بالراجع عنها.

وطالبت الجبهة يف كلمة موحدة ألقيت خال الوقفات االحتجاجية ، 

بتفعيل مختلف املؤسسات الفلسطينية من أجل فضح سياسة الوكالة 

محلياً ودولياً، داعية جميع أبناء شعبنا الفلسطيني ملواصلة الفعاليات 

ال���ج���م���اه���ريي���ة ض����د ه������ذه ال���س���ي���اس���ة ع����رب خ����ط����وات اح���ت���ج���اج���ي���ة ع����ارم����ة ض��د 

الوكالة، مؤكدة أن قضية الاجئن الفلسطينين وحقوقهم التي كفلتها 

ال��ق��وان��ن ال��دول��ي��ة، س��ت��ظ��ل ال��ق��ل��ب ال��ن��اب��ض ال����ذي سيسقط ك��ل م��ش��اري��ع 

تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق الاجئن الفلسطينين.

واعتربت الجبهة ، أن ما يروج من أزمات مالية تعانيه الوكالة كمربر 

ل��ت��ق��ل��ي��ص ال����خ����دم����ات، م����رف����وض ج��م��ل��ة وت���ف���ص���ي���ًا، م����ش����ددة ع����ىل ض�����رورة 

أن ت��ك��ون ه����ذه ال��ت��ق��ل��ي��ص��ات ع���ىل ح��س��اب ال����روات����ب امل��ت��ض��خ��م��ة للموظفن 

والنفقات اإلدارية الباهظة.

وقالت الجبهة : " نقف وإياكم وقفة شموخ وكربياء أمام هذه املقار 

ال��ت��ي ح��وّل��ت م��ن وجهتها اإلنسانية واإلغ��اث��ي��ة ل��ح��رب سياسية ممنهجة 

تشنها وكالة الغوث عىل حقوق الاجئن الفلسطينين".

وأك���������دت "ال���ش���ع���ب���ي���ة" ، أن م����ه����ام وك�����ال�����ة ال�����غ�����وث ال����دول����ي����ة وت��ش��غ��ي��ل 

ال���اج���ئ���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن م��رت��ب��ط��ة ب���ق���رار أم���م���ي ي���ف���رض ع���ىل ه����ذه ال��وك��ال��ة 

تحمل مسئوليات الاجئن واستمرار تقديمها املساعدات املالية والعينية 

واالغ��اث��ي��ة، وأن أي ت��ج��اوز ل��ه��ذا ال���ق���رار يعني م��ش��ارك��ت��ه��ا يف امل���ؤام���رة التي 

ت���ح���اك ض���د ش��ع��ب��ن��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، واس���ت���ج���اب���ة ل��ل��ض��غ��وط االم���ريك���ي���ة ال��ت��ي 

تستهدف حقوقنا الوطنية.

وش��������ددت ع����ىل ض��������رورة اس����ت����ح����داث ب���رن���ام���ج ل���ق���ي���اس خ����ط ال���ف���ق���ر ال����ذي 

يتناسب م��ع األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية لاجئن يف ق��ط��اع غ��زة، 

ب��دال ع��ن ذل��ك الربنامج املستخدم حاليا يف الوكالة وال���ذي ت��م اس��ت��رياده 

من فرع وكالة الغوث يف األردن، الختاف طبيعة الظروف االجتماعية 

واالقتصادية يف مخيمات قطاع غزة .

وطالبت بزيادة الخدمات املقدمة لاجئن من املساعدات الغذائية، 

وال��ت��ش��غ��ي��ل امل���ؤق���ت "ال���ب���ط���ال���ة" وال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا ب����دال من 

ت��ق��ل��ي��ص��ه��ا، وع����دم م��ع��ال��ج��ة م���ا ي��ث��ار م���ن أزم�����ات م��ال��ي��ة، ع���ىل ح��س��اب تلك 

الخدمات األساسية، وإن كان هناك ضرورة للتقليص فليكن عىل حساب 

الرواتب املتضخمة لألجانب، والنفقات الخاصة بالوكالة والتي ال تمس 

الاجئن بشكل مباشر.

كما طالبت الجبهة بعودة تقديم الوجبات الغذائية لطاب املدارس، 

أله��م��ي��ت��ه��ا ال���خ���اص���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا خ����دم����ة ن���وع���ي���ة ت����وف����ر اح���ت���ي���اج���ات أس���اس���ي���ة 

لألطفال، خاصة أبناء األسر الفقرية التي ال تستطيع أن توفر ألطفالها 

مثل تلك النوعية من الطعام.

وأك����������دت أن ال�����خ�����دم�����ات األس�����اس�����ي�����ة ل����اج����ئ����ن ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ال��ص��ح��ي��ة 

والتعليم وخلق فرص العمل ، خط أحمر لن نقبل بتجاوزه، وواجبات 

لن نسمح بالتهرب منها أو املساس بها بذريعة األزمات املالية.

وس��ل��م��ت ال��ج��ب��ه��ة خ���ال ال��وق��ف��ات االح��ت��ج��اج��ي��ة م��ذك��رة مل��دي��ر عمليات 

وك��ال��ة ال��غ��وث يف غ��زة روب���رت ت��رين��ر، ع��ربت فيها ع��ن القلق ال��ش��دي��د إزاء 

السياسة املمنهجة التي تتبعها وكالة الغوث بحق الاجئن الفلسطينين 

ب��م��خ��ي��م��ات ال��ق��ط��اع، ع���رب إج���راءات���ه���ا امل��ت��س��ارع��ة م���ن ت��ق��ل��ي��ص��ات ج���دي���دة يف 

خ��دم��ات��ه��ا امل��ق��دم��ة ل��ه��م، إىل إل��غ��اء ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ط��اب امل����دارس، 

وإباغ املوظفن العاملن عىل بند البطالة الدائمة بإلغاء العقود املربمة 

معهم، باإلضافة إىل رزم��ة طويلة م��ن ال��ق��رارات واإلج����راءات التعسفية 

التي نفذتها تدريجياً منذ ثاث  سنوات والتي طالت الخدمات الصحية 

وال��ب��ط��ال��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واإلغ����اث����ة وامل����س����اع����دات، وك���ذل���ك آب�����ار امل���ي���اه، وال��ب��ن��ي��ة 

التحتية للمخيمات، وآخرها شطب حوايل )9500( حالة فقرية . 

م��ن ج��ان��ب��ه ، ن��ف��ى امل��س��ت��ش��ار االع��ام��ي "ل���اون���روا"، ع��دن��ان اب���و حسنه 

، ان ي��ك��ون ل��اج��راءات االخ���رية ال��ت��ي اتخذتها املنظمة ال��دول��ي��ة اي عاقة 

بمؤامرة سياسية لتصفية قضية الاجئن الفلسطينين او اعان حرب 

سياسية من قبل الوكالة عليهم.

وقال يف تصريحات اذاعية له  امس ، ان "االونروا" اجرت مسحا للفقر 

يف قطاع غزة وجدت من خاله ان ما يقرب من 9500 عائلة قد تحسنت 

اوضاعها فتم وقف املساعدات الغذائية لها فيما وجدت ان 5400 عائلة 

انضمت اىل العائات الفقرية فقررت مساعدتها ووج��دت ايضا ان 4000 

عائلة تحصل عىل مساعدات حاليا من "االونروا" ولكن اوضاعها ازدادات 

سوءا فقررت مضاعفة تلك املساعدات لها.

وت��اب��ع ان ع��دد م��ن يحصلون ع��ىل م��س��اع��دات االن م��ن "االون�����روا" هو 

830 الف الجئ وهم رقم لم يسبق له مثيل منذ انشاء الوكالة حتى االن 

، موضحا ان االخ��رية ال تقول ان االوض���اع تحسنت يف غ��زة ولكن هناك 

تغري طرأ عىل فئة معينة مع اعرافنا بأن هناك اخطاء فردية قد تكون 

حدثت يف عملية املسح.

ابو حسنة : الوكالة ال تتآمر على قضية الالجئين....

الجبهة الشعبية تنظم وقفات احتجاجية أمام 
األردن يرفض إنشاء مطار مراكز "االونروا" في القطاع وتحذر من ثورة جياع

بديل إليالت بالقرب من العقبة
عمان  - منري عبد الرحمن - عرب األردن ، يف إحدى جلسات املفاوضات األخرية املتعلقة بالطريان 

املدين مع الجانب اإلسرائييل ، عن رفضه إلنشاء مطار بديل ملطار إيات بالقرب من العقبة.
وصرح بذلك رئيس هيئة تنظيم الطريان املدين األردين الكابنت محمد القرعان ، ردا عىل ما 

تناقلته وسائل اإلعام حول نية إسرائيل إنشاء مطار جديد بمحاذاة العقبة.
وق���ال ال��ق��رع��ان يف ت��ص��ري��ح صحفي ، إن���ه ت��ب��ن ل��ن��ا م��ن خ���ال ال��ع��رض اإلس��رائ��ي��يل مل��وق��ع امل��ط��ار 
املقرح ومواصفاته ، بأنه ال يلبي املتطلبات الدولية للفصل بن املطارات املتقاربة ، مؤكدا أن 

إسرائيل تفكر يف موضوع إنشاء املطار البديل منذ نحو عشرين عاما.
وأشار رئيس هيئة تنظيم الطريان املدين األردين يف هذا اإلطار ، إىل الضوابط والتشريعات 
الدولية التي تتضمنها معاهدة شيكاغو للطريان املدين امللزمة لجميع الدول ، والتي من أهم 

بنودها سيادة كل دولة عىل مجالها الجوي.
وق����ال إن امل��وق��ع امل��ق��رح ت��م رف��ض��ه م��ن ال��ج��ان��ب األردين وت���م إب����اغ ال��ج��ان��ب اإلس��رائ��ي��يل بذلك 
، حيث إن ق��رب��ه م��ن م��ط��ار امل��ل��ك الحسن ب��ن ط��ال بالعقبة ، سيؤثر ع��ىل ال��س��ام��ة ال��ج��وي��ة يف 
املطارين وبناء عليه تم الطلب منهم البحث عن موقع جديد يلبي متطلبات وش��روط منظمة 

الطريان املدين الدولية )إيكاو( وموافاتنا باملوقع الجديد لدراسته وتقييمه.

وفاة نائب اردني سابق متأثرا 
بجراحه اثر مشاجرة في اربد 

عمان-ا ف ب -اف��اد مصدر رسمي اردين امس ان النائب السابق يف مجلس النواب االردين 
عبد الناصر بني هاين تويف ليل االحد االثنن متأثرا بأصابته بأعرية نارية خال مشاجرة وقعت 

يف اربد شمال اململكة.
واوض��ح��ت وك��ال��ة االن��ب��اء االردن���ي���ة ال��رس��م��ي��ة )ب����را( ان "ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ع��ب��د ال��ن��اص��ر ب��ن��ي ه��اين 
تويف متأثرا بأصابته بأعرية نارية خال مشاجرة وقعت يف منطقة البارحة بأربد )89 كلم شمال 

عمان( يف ساعة متاخرة من يوم امس االول".
واضافت ان "ق��وة أمنية من مرتبات مديرية شرطة ارب��د فرضت طوقا أمنيا يف املنطقة التي 

تشهد حالة من التوتر".
وقالت الوكالة ان "أسباب ودوافع وقوع املشاجرة لم تتضح بعد".

واك�����د م���دي���ر ش���رط���ة ارب�����د ال��ع��م��ي��د ع��ب��د ال������وايل ال��ش��خ��ان��ب��ة ال���ح���ادث���ة، ل��ك��ن��ه ل���م ي��ع��ط اي��ض��اح��ات 
حولها. وقال عبد الوايل انه "اصيب يف املشاجرة كذلك شقيق بني هاين جراء تعرضه للضرب 
باداة حادة يف منطقة الرأس واسعف مع شخص آخر اصيب يف املشاجرة اىل مستشفى االمرية 
بسمة التعليمي". وذك���ر م��ص��در طبي م��س��ؤول يف مستشفى االم���رية بسمة التعليمي ان "بني 

هاين فارق الحياة اثناء محاولة اسعافه من قبل فريق طبي".
واض���اف ان "امل��ص��اب االخ���ر يخضع للعناية الطبية يف ح��ن يتلقى امل��ص��اب ال��ث��ال��ث ال��ع��اج يف 

احدى املستشفيات الخاصة يف مدينة اربد"، واصفا حالة املصابن ب"املتوسطة".

عمان - منري عبد الرحمن - كشف تقرير لدائرة الشئون الفلسطينية 

بوزارة الخارجية األردنية ، عن تعاظم نمو سكان املستوطنات يف اآلرايض 

املحتلة بحوايل 3 أضعاف.

وقد تناول التقرير، رصدا لجوانب من ردود الفعل يف إسرائيل إزاء 

خطاب الرئيس االمرييك باراك أوباما يف الجمعية العامة لألمم املتحدة 

وال��ذي اعتربته وسائل اإلع��ام اإلسرائيلية بأنه ك��ان مخيبا لآلمال من 

حيث ربطه استمرار الصراع الفلسطيني - اإلسرائييل والنووي اإليراين 

كأساس لعدم االستقرار يف املنطقة ، واعتباره حل القضية الفلسطينية 

مصلحة امريكية ووصفه للضفة الغربية كأراض محتلة.

وت���ط���رق إىل امل����خ����اوف ال���ت���ي ب���ات���ت ت���س���اور امل��س��ئ��ول��ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن يف 

أعقاب االت��ف��اق ال��رويس - االم��رييك املتعلق بنزع الساح غري التقليدي 

يف س��وري��ا ، بما فيه اح��ت��م��االت ب���روز ض��غ��وط ق��د ت��م��ارس ع��ىل إسرائيل 

لانضمام إىل معاهدة الحد من امتاك األسلحة الكيماوية.

ونقل التقرير عن خبرية بمعهد دراسات أمني إسرائييل قولها ، إن 

القوة العسكرية ضد سوريا لن تؤد للنتيجة املثىل ، وأن إي��ران تتقدم 

بشكل خطري عىل طريق تطوير قدرة نووية.

ونبه بتحركات أجنحة يمينية متطرفة داخل إسرائيل لعرقلة سري 

مفاوضات السام الجارية بن اإلسرائيلين والفلسطينين ، بما فيه 

رس���ال���ة م���ن 16 ع��ض��و ك��ن��ي��س��ت ي��ن��ت��م��ون ل���ائ���ت���اف ال��ح��ك��وم��ي ال���ح���اك���م يف 

إسرائيل)من بينهم 6 من نواب الوزراء( تطلب من رئيس الوزراء بنيامن 

نتنياهو إباغ وزير الخارجية االمرييك جون كريي ، أن إسرائيل لن تقوم 

بتسليم أي أراض للفلسطينين.

ووفقا للتقرير ، فقد بعث عدد من أعضاء اللجنة املركزية يف حزب 

"ال��ل��ي��ك��ود" ، رس���ال���ة ل��رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة داين دان�����ون ي��ط��ال��ب��ون��ه ف��ي��ه��ا بعقد 

اجتماع عاجل لبحث مسألة استمرار املفاوضات مع الفلسطينين.

وزعمت مصادر مقربة من نتنياهو ، أن وزيرة العدل تسيبي ليفني 

التي ترأس طاقم املفاوضات اإلسرائييل مع الفلسطينين ، تعمل عىل 

تقويض موقف رئيس الوزراء يف املفاوضات  .

تقرير أردني يكشف عن تعاظم 
نمو سكان المستوطنات في االراضي  المحتلة

مستوطنون يتفاجأون بدوريات 

»C« فلسطينية تتجول في مناطق
ال��ق��دس - أع��رب��ت م��ا تسمى ب�"لجنة مستوطني ال��س��ام��رة" ع��ن صدمتها م��ن دخ���ول س��ي��ارات 
تابعة للشرطة الفلسطينية إىل املناطق املصنفة C بحسب اتفاق أوسلو، والتي يمنع بحسب 

االتفاق دخولها لتلك املناطق إال برفقة قوات من الجيش اإلسرائييل.
وذكر مصدر من اللجنة ملوقع القناة السابعة اإلسرائيلية أنها تلقت شكاوى من مستوطنن 
بهذا الشأن، ويف أعقاب ذلك أرسلت مركبة للمراقبة والتوثيق، وتبن لها أّن سيارات الشرطة 

الفلسطينية تسري يف هذه املناطق دون مرافقة من قوات الجيش.
وحسب القناة، أشار مدير عام اللجنة سجي كايسلر إىل أنه وبحسب اتفاقية أوسلو يحظر 
عىل دوريات الشرطة الفلسطينية دخول تلك املناطق إال بمرافقة عسكرية، وأعرب عن استغرابه 
"كيف تسمح دولة إسرائيل بالتعدي عىل القانون بهذا الشكل من خال السماح بحرية الحركة 

لدوريات الشرطة الفلسطينية".
من جهته، دعا رئيس اللجنة إىل إعادة ضم املناطق املصنفةA بحسب اتفاق أوسلو وإعادة 

الوضع إىل ما كان عليه قبل االتفاقية.
 A ومن الجدير ذكره أّن اتفاق أوسلو يسمح لسيارات السلطة بالتحرك يف املناطق املصنفة
بحرية، فيما يقيد حركتها يف املناطق املصنفة B و C، ويلزمها بالتنسيق سلفاً ألي نشاط لها 
يف ه���ذه امل��ن��اط��ق وع���دم ال���خ���روج إل��ي��ه��ا إال ب��م��راف��ق��ة ق���وات م��ن ال��ج��ي��ش وخ��اص��ة امل��ن��ط��ق��ة C وال��ت��ي 

تشكل غالبية مناطق الضفة. 


