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اعالن توظيف
للتجارة واالستثمار ،شركة فلسطينية تعمل في مجال  مايلز  شركة 
الوظائف  الى  بحاجة  عاملية  ملاركات  التجميل  مواد  وتسويق  جتارة 

التالية للعمل لدى املقر الرئيسي للشركة في مدينة رام الله :

مندوب مبيعات عدد )3( ملناطق الوسط والشمال واجلنوب
 وذلك ضمن الشروط التالية:

•ان يكون املتقدم حاصال على شهادة جامعية او شهادة الدبلوم  	
في مجال التسويق، املبيعات او الصيدلة.

• سنوات في مجال بيع، تسويق وترويج  	3-2 خبرة سابقة من 
مواد التجميل.

•اتقان اللغة االجنليزية وإجادة العمل على برامج الكمبيوتر. 	
فائقة  وقدرات  جدا  جيدة  شخصية  قدرات  املظهر،  •حسن  	

على االقناع.
•قدرة على التعامل مع الزبائن وبناء عالقات جتارية طويلة  	

االمد معهم.
•ان يكون حاصال على رخصة سياقه سارية املفعول. 	

على من يجد/جتد في نفسه/ا القدرة والكفاءة ارسال السيرة الذاتية 
info@miles.ps :مع رسالة توضيحية الي االمييل التالي
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بيت لحم - "ے دوت كوم" - عبدالرحمن يونس - بات بمقدور 
الطالبة براءة ذويب التي تعاين من شلل رباعي، الوصول بسهولة إىل 
جامعة بيت لحم ، بعد ان اضحت تستخدم مركبة عمومية متخصصة 

لنقل االشخاص ذوي االعاقة.
وك�����ان�����ت ال���ط���ال���ب���ة ب���������راءة )19 ع�����ام�����ا( ال����ت����ي ت���ق���ي���م يف ق����ري����ة زع�������رة شرق 
م��ح��اف��ظ��ة ب��ي��ت ل���ح���م، ت���واج���ه ص���ع���وب���ات ك���ب���رة اث���ن���اء ت��ن��ق��ل��ه��ا م���ن البيت 
إىل امل���درس���ة ح���ن ك���ان���ت ط��ال��ب��ة يف ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ، ك��ون��ه��ا تستخدم 
ال���ك���ريس امل��ت��ح��رك يف ت��ن��ق��ل��ه��ا وت��ش��ع��ر ب��ال��ك��ث��ر م���ن ال���ح���رج اذا ط��ل��ب��ت من 

احد املارة املساعدة .
وع��رت الطالبة ب���راءة ، ع��ن سعادتها الكبرة ألنها باتت تستخدم 
مركبة عمومية تنقلها من البيت إىل الجامعة دون عناء او حرج، "صار 
ال��ت��ن��ق��ل م���ن ال��ب��ي��ت اىل ال��ج��ام��ع��ة س��ه��ا ج����دا ول����م اع����د اش���ع���ر باالحراج 

واصبحت اتنقل دون مساعدة احد وبسهولة".
وت���ع���د م���رك���ب���ة ن���ق���ل االش����خ����اص ذوي االع����اق����ة أول م���رك���ب���ة "تاكيس" 
ع����م����وم����ي����ة يف ف���ل���س���ط���ن وال�������ش�������رق االوس������������ط م����ج����ه����زة وم����خ����ص����ص����ة لنقل 
االش���خ���اص ذوي االع���اق���ة واالش���خ���اص ال��ع��ادي��ن، ف��ه��ي م����زودة بجميع 

شروط السامة املرورية للمركبات الخاصة لنقل ذوي االعاقة.
واوضح سائق وصاحب املركبة خالد ذويب )46 عاما( أن فكرة املركبة 
جاءت من كونه أب لثاثة ابناء يعانون من شلل رباعي ويحتاجون إىل 
وسائل نقل متخصصة لنقلهم من مكان إىل آخر وه��ذا غر متوفر يف 
الباد، فكان البد من البحث عن وسيلة تستخدم لنقل أوالده وذوي 

االعاقة بشكل عام.
وأشار ذويب وهو والد الطالبة براءة، إىل انه خضع لقرابة 12 دورة 
ت���دري���ب���ي���ة م��ت��خ��ص��ص��ة يف م���ج���ال ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل وم���س���اع���دة االشخاص 

ذوي االعاقة ضمن مشروع "وصول االشخاص ذوي االعاقة لخدمات 
التأهيل الفيزيايئ يف الضفة الغربية" بتمويل من مؤسسة "الكانديكاب 

انرناشونال" وبالشراكة مع جمعية نجوم االمل.
ول��ف��ت ذوي���ب إىل أن���ه يف ش��ه��ر اي���ار امل���ايض ، حصلت ع��ى املركبة 
ل��ك��ن��ن��ي إىل ال���ي���وم ل���م اح���ص���ل ع���ى رخ���ص���ة م����زاول����ة م���ن وزارة النقل 
وامل�������واص�������ات ل���ن���ق���ل ذوي االع������اق������ة ع�����ى ال�����رغ�����م م�����ن ان����ن����ي استوفيت 
جميع شروط السامة املرورية والعامة للمركبة ، مطالبا الجهات 
املسؤولة بتسهيل عمل املركبة والحصول عى الراخيص الازمة 

لذلك.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���راق���ب امل������رور وال���س���ر ب�������وزارة ال��ن��ق��ل وامل�����واص�����ات يف 
محافظة بيت لحم مهند الشريف ، ان املركبة من الناحيتن القانونية 
واملرورية استوفت جميع الشروط وتم اعطاؤها موافقة عى ان تكون 

مركبة نقل عمومية لنقل االشخاص ذوي االعاقة.
وارج��ع مهند عدم حصول "تاكيس" نقل ذوي االعاقة عى رخصة 
مزاولة مرتبطة بعدة مسارات يف وزارة النقل ومن ضمنها مسار الشؤون 
الفنية باالضافة اىل شروط اخرى كونها أول مركبة يف الشرق االوسط 

ستستخدم لنقل االشخاص ذوي االعاقة.
واض������������������اف:" ن�����ح�����ن ن����ش����ج����ع م�����ث�����ل ه���������ذه امل������رك������ب������ات ال������ت������ي س�����ت�����خ�����دم فئة 
وش��ري��ح��ة مهمة يف املجتمع الفلسطيني وه���م ذوي االع���اق���ة، ك��م��ا أننا 
نطالب بضرروة توفر مركبات خاصة ومواقف وبنية تحتية تتاءم مع 

احتياجات ذوي االعاقة".
يشار إىل ان قرابة 17% من الشعب الفلسطيني هم من ذوي االعاقة 
ويعانون من صعوبات كبرة يف التنقل، ال سيما يف ظل عدم مواءمة 

معظم املرافق والطرق العامة الحتياجات ذوي االعاقة .

مركبة عمومية متخصصة لنقل االشخاص 
ذوي اإلعاقة هي األولى من نوعها في فلسطين

ال���خ���ل���ي���ل - خ������اص - دع������ا رئ����ي����س ات����ح����اد ج���م���ع���ي���ات ح���م���اي���ة املستهلك 
الفلسطيني أمن عام اللجان الشعبية املهندس عزمي الشيوخي اىل 
اع����ادة اح��ي��اء ع���ادة ج���رت يف ال��خ��ل��ي��ل ب��زف��ة ال��ع��ري��س م��ن مسجد الحرم 

االبراهيمي ولعقد الزواج فيه.
ودع����ا ال��ش��ي��وخ��ي خ���ال ع��ق��د ق����ران ن��ج��ل��ي��ه يف ال���ح���رم االب��راه��ي��م��ي اىل 
احياء انطاق زفة العريس من الحرم االبراهيمي الشريف التي غيبها 
االح���ت���ال وال��ت��ي ت��اش��ت م��ن��ذ ع��ق��ود نتيجة وج����ود االح���ت���ال االسرائييل 
واج�������راءات�������ه وان�����ن�����ي ادع�������و ل���ع���ق���د ال����������زواج وال������ق������ران وامل����ص����اف����ح����ة يف الحرم 
االب����راه����ي����م����ي م����ن أج�����ل ح���م���اي���ة ال����ح����رم االب����راه����ي����م����ي ال���ش���ري���ف م����ن برامج 
االحتال الهادفة اىل تفريغه من محتواه العربي واالسامي وتكريس 

تقسيمه وتهويده واسرلته .
واس���ت���ذك���ر ال��ش��ي��وخ��ي م���راس���م زف����ة ال���ع���ري���س ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ن��ط��ل��ق من 
الحرم االبراهيمي الشريف مؤكدا ان عقد القران ومراسم الزواج عندما 
ت��ك��ون وت��ن��ط��ل��ق م��ن ال��ح��رم االب��راه��ي��م��ي بالخليل تسهم يف ح��م��اي��ت��ه من 
التهويد واالستيطان وتساهم يف اعمار الحرم وحمايته من التقسيم 
والسيطرة االحتالية عليه ويف نفس الوقت تكون بداية زوجية ترتكز 
عى شريعة الله وسنة نبينا محمد عليه السام ويكون الزواج مباركا 
م���ن ال���ل���ه ع���ز وج����ل وم����ن ال��ص��ال��ح��ن وال��ن��ب��ي��ن وم����ن وال�����د االن���ب���ي���اء جدنا 

ابراهيم عليه السام .
وحث الشيوخي اهايل محافظة الخليل عى ان ال يكون عقد القران 

إال يف الحرم االبراهيمي بالخليل .
وط��ال��ب ال��ش��ي��وخ��ي ق���ايض ال��ق��ض��اة ال��ش��ي��خ م��ح��م��ود ال��ه��ب��اش باصدار 
قرار بان ال يكون أي عقد للزواج الهايل محافظة الخليل اال يف الحرم 
اإلب��راه��ي��م��ي الع���م���اره واح��ي��ائ��ه و لحمايته م��ن االخ���ط���ار االح��ت��ال��ي��ة ومن 

برامج التهويد كذلك يف املسجد االقىص املبارك الهايل محافظة القدس 
لتكريس التواجد العربي واالسامي فيه .

وش����ك����ر ال���ش���ي���وخ���ي يف ن���ف���س ال���س���ي���اق وزي�������ر االوق���������اف ال���ش���ي���خ يوسف 
ادعيس وقايض القضاة   الشيخ محمود الهباش وكامل حميد محافظ 
محافظة الخليل ومدير ع��ام اوق��اف الخليل الشيخ تيسر اب��و اسنينة 
وال���ش���ي���خ م������ازن ال���ج���ري���ن���ي رئ���ي���س امل��ح��ك��م��ة ال���ش���رع���ي���ة ب��ال��خ��ل��ي��ل والشيخ 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ع��م��رو ق���ايض الخليل ال��ش��رع��ي لتسهيلهم ع��ق��د ق���ران نجله 
معتز بالحرم االبراهيمي من اجل االسهام يف اعمار الحرم االبراهيمي 

وحمايته والحفاظ عليه .
وقام امس الشيوخي بعقد قران نجله رجل االعمال معتز الشيوخي 
يف ال�����ح�����رم االب����راه����ي����م����ي ال����ش����ري����ف ع�����ى ك���ري���م���ة امل����ه����ن����دس م���ح���م���د عباس 
التميمي املحامية الشرعية غادة التميمي بعد تاديتهم صاة الظهر يف 
احضان الحرم االبراهيمي الشريف بالخليل ليكون يف ذلك سنة حسنة 
عند اهل الخليل و امتثاال لقوله تعايل :" انما يعمر مساجد الله من 

آمن بالله واليوم اآلخر" .
وجرى عقد القران امام منر القائد صاح الدين االيوبي يف الحرم 
االب���راه���ي���م���ي ب���ح���ض���ور م���دي���ر اوق�������اف ال���خ���ل���ي���ل  ال���ش���ي���خ ت��ي��س��ر اب�����و اسنينة 
ورئيس سدنة الحرم االبراهيمي   الشيخ حجازي ابو اسنينة والشيخ 
ع��اص��م ال��ج��ع��ري وم��ق��رئ ال��ح��رم االب��راه��ي��م��ي  ال��ش��ي��خ ن��اي��ف اب���و اصبيح 
واول��ي��اء ام��ور العروسن وع��دد من املصلن وسدنة وموظفي االوقاف 

والحرم االبراهيمي .
و ق���ام م��دي��ر س��دن��ة ال��ح��رم االب��راه��ي��م��ي ال��ش��ري��ف ال��ش��ي��خ ح��ج��ازي ابو 
اس��ن��ي��ن��ة ب���اج���راء م��راس��م ع��ق��د ال���ق���ران ل��ل��ع��روس��ن ع��ى ك��ت��اب ال��ل��ه وسنة 

نبيه محمد صى الله عليه وسلم .

تم عقد قران نجله فيه ...

الشيوخي يدعو إلحياء عادة إجراء
مراسم الزواج في المسجد اإلبراهيمي

بيتونيا - وفا - أطلقت نساء بيتونيا حملة ملقاطعة بضائع االحتال، 
وذلك يف فعالية نظمتها بلدية بيتونيا، امس.

 وأوضحت املشاركات يف إطاق الحملة، أن بيتونيا كانت السباقة 
يف ح��م��ات املقاطعة وإغ��اث��ة أب��ن��اء شعبنا يف ق��ط��اع غ��زة ج���راء العدوان 

اإلسرائييل.
 وق������ال رئ���ي���س ال���ب���ل���دي���ة رب���ح���ي دول��������ة: 'ال����ن����س����اء ق���������ادرات ع����ى إحداث 
ال��ت��غ��ي��ر م���ن امل���ن���زل، ك��ون��ه��ن م���ن ي��ط��ل��ن االح��ت��ي��اج��ات األس���اس���ي���ة، وهن 
م���ن ي��ع��م��ل��ن ع���ى ت��وع��ي��ة وت��رب��ي��ة أط��ف��ال��ه��ن ع���ى م��ق��اط��ع��ة ال��ب��ض��ائ��ع التي 

ينتجها االحتال.
 ورأى أن تعميم الفكرة مطلوب لتصل إىل كافة محافظات الوطن 
عر املجتمع املحيل، إضافة إىل القناعة التامة بضرورة املقاطعة وعدم 

التعامل مع ما ينتجه االحتال.

 م��ن جانبه، أك��د رئيس جمعية حماية املستهلك ص��اح هنية، أن 
ح��م��ات مقاطعة بضائع االح��ت��ال ك��ب��دت إس��رائ��ي��ل خسائر ف��ادح��ة، ال 

سيما خال عدوانها اإلجرامي عى قطاع غزة.
ورأى أن إطاق هذه الحملة يؤكد أن النساء الفلسطينيات قادرات 
عى املواجهة وإح��داث التغير لألفضل يف املجتمع، من خال تعميم 

هذه الحملة.
 ف��ي��م��ا أوض���ح���ت ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي وال��ق��ائ��م��ة ع���ى ال��ح��م��ل��ة نداء 
ه�����ري�����ش، أن م����دي����ن����ة ب���ي���ت���ون���ي���ا س����ع����ت م����ن����ذ ب�����داي�����ة ح����م����ات امل����ق����اط����ع����ة إىل 
إيصال رسالة مفادها أن املدينة ترفض كل ما ينتجه االحتال، وأعلنت 

املقاطعة الكاملة.
 ويف نهاية فعاليات إطاق الحملة، نفذ املشاركون جولة عى املحال 

التجارية يف املدينة للتأكد من خلوها من بضائع اإلحتال.

نساء بيتونيا يطلقن
حملة لمقاطعة منتجات االحتالل

 رام الله � حذر مركز إعام حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 
من اإلجراءات اإلسرائيلية القاضية برحيل املواطنن الفلسطينين من 
أماكن سكناهم  والتي تشكل خرقاً ومخالفة للشرعة الدولية لحقوق 
اإلن���س���ان وامل������ادة 49 م���ن ات��ف��اق��ي��ة ج��ن��ي��ف ال���راب���ع���ة  ال���ت���ي ت��ن��ص ع���ى حظر 
النقل الجري الجماعي أو الفردي لألشخاص املحمين أو نفيهم من 
األرايض املحتلة إىل أرايض دولة االحتال أو إىل أرايض أي دولة أخرى، 
محتلة أو غر محتلة، أياً كانت دواعيه. وقال املركز إن ذلك يؤكد من 
ج���دي���د اس��ت��خ��ف��اف اس���رائ���ي���ل ب��ال��ق��ان��ون ال������دويل وب���االت���ف���اق���ي���ات امل���رم���ة مع 
منظمة التحرير باتخاذ إجراءات تعسفية ما هي إال مخططات قديمة 
الس��ت��ك��م��ال امل��ش��روع االس��ت��ي��ط��اين وم��ن��ع إم��ك��ان��ي��ة ق��ي��ام دول���ة فلسطينية 

مستقلة ، ولعزل األرايض الفلسطينية يف  "كانتونات".
ودعا املركز يف تعقيبه عى املخطط اإلسرائييل لرحيل البدو من جميع 
أنحاء الضفة الغربية وتجميعهم يف بلدة أبوديس إىل الشرق من مدينة 
القدس إىل ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية  عى املستوى الدويل، 
لوضع ال���دول املحبة للسام ب��ص��ورة م��ا آل��ت إليه األمور،وباملمارسات 
واإلج����راءات التعسفية التي تنتهجها دول��ة االح��ت��ال وض���رورة تضمن 

ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ب���دوي���ة واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ض��م��ن ال��خ��ط��ط ال��ت��ن��م��وي��ة الوطنية، 
وتقديم ك��ل م��ا يلزم م��ن دع��م م��ادي ولوجستي للمواطنن م��ن خال 
امل��ش��اري��ع التنموية .  وط��ال��ب امل��رك��ز املجتمع ال���دويل ويف مقدمته األمم 
املتحدة واالتحاد األوروب��ي ،واملنظمات اإلقليمية بالوقوف بحزم أمام 
اإلجراءات االحتالية التعسفية ، يف الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل 
يف خ��رق ال��ق��ان��ون ال���دويل م��ن خ��ال اس��ت��ه��داف امل��واط��ن��ن ال��ع��زل، وبناء 
املستوطنات وتوسيعها ومصادرة األرض وهدم البيوت، وبمنع ترخيص 
ال����ب����ن����اء وإغ����������اق امل����ع����اب����ر وت���ق���ط���ي���ع األش�������ج�������ار، واالس�����ت�����ي�����اء ع�����ى الرثوات 
الطبيعية للشعب الفلسطيني،وبناء الجدار وتقطيع أوص��ال الوطن 
، يف إطار تنكرها للحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني والذي أقرته 

قرارات الشرعية الدولية منذ العام 1948  .
وح������ذر م���رك���ز "ش����م����س" م����ن خ����ط����ورة ه�����ذه اإلج�����������راءات ال���ت���ي ستكون 
م��ق��دم��ة مل���زي���د م���ن ال���خ���ط���وات االح���ت���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��م��ه��د ت���دري���ج���ي���اً لسيطرة 
امل��س��ت��وط��ن��ن ع���ى أرايض امل���واط���ن���ن ك��م��ا أن ه����ذا اإلج������راء س��ي��ح��رم مئات 
العائات من مصدر رزقها ،األمر الذي سيزيد من تفاقم حدة البطالة 

بن املواطنن.

مركز »شمس« يحذر
من سياسة تهجير بدو الضفة

في ذكرى توقيع اتفاق أوسلو

أبو ليلى: آن األوان إلعادة النظر 
في التزامات السلطة ووظائفها

رام الله - دع��ا النائب قيس عبد الكريم "أب��و ليى" نائب أم��ن ع��ام الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطن" إىل إعادة النظر يف التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية ووظائفها األمنية واالقتصادية، 
خاصة أن الجانب اإلسرائييل يدير الظهر لكافة االلتزامات واالتفاقيات املرمة مسبقاً"، وتفادي تكرار 

التجربة التفاوضية العقيمة التي نتجت عن اتفاق أوسلو. 
وقال النائب أبو ليى يف بيان صحفي بمناسبة مرور 21 عاما عى توقيع اتفاق أوسلو "رغم الظلم 
ال����ذي وق���ع علينا كفلسطينين ج����راء ات��ف��اق أوس��ل��و إال أن ح��ك��وم��ة االح���ت���ال ع��م��ل��ت خ���ال السنوات 
املاضية عى التاعب من جانب واحد يف االلتزامات التي نص عليها هذا االتفاق وبالتايل لم يعد لهذه 
االتفاقيات أي معنى".  وأض��اف النائب أبو ليى "إن حكومة االحتال ألغت فعليا من جانب واحد 
كافة االلتزامات املرتبة عليها وفقا التفاق أوسلو، ولم يتبق من االتفاق سوى االلتزامات املجحفة 
املفروضة عى الجانب الفلسطيني، كاتفاقية باريس االقتصادية وترتيبات التنسيق األمني وغرها 
م��ن االت��ف��اق��ات، موضحا أن سلطات االح��ت��ال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يوما بعد يوم 

وتتنكر اللتزاماتها بموجب أوسلو وخارطة الطريق".
وط����ال����ب ال���ن���ائ���ب أب�����و ل���ي���ى ب���خ���ط���وات ب���دي���ل���ة مل���س���ار أوس����ل����و ت��ت��م��ث��ل ب�����اإلس�����راع يف االن���ض���م���ام إىل بقية 
املؤسسات واملنظمات الدولية، ويف مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وميثاق روم��ا، بما يسمح 
بماحقة االحتال ومحاكمته عى الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق شعبنا الفلسطيني وتشكيل 

ضغط دويل حقيقي إلنهاء االحتال.
وأش������ار ال���ن���ائ���ب اب����و ل��ي��ى إىل أن ال���ت���وج���ه ل��ل��م��ؤس��س��ات ال���دول���ي���ة يف ه����ذه امل���رح���ل���ة وب���ع���د 21 ع���ام���ا من 
امل���ف���اوض���ات ال��ع��ب��ث��ي��ة ال��ت��ي ان���ف���ردت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��رع��اي��ت��ه��ا، ي��ه��دف ل��ت��غ��ي��ر م��ع��ادل��ة ال��ت��ف��اوض بن 
الجانبن الفلسطيني واإلسرائييل؛ كونه يدخل العامل الدويل كطرف يف هذه املعادلة، ويقود العتماد 
صيغة تفاوضية جديدة تقوم عى املرجعية الدولية واملشاركة الفاعلة من قبل املجتمع الدويل األمر 

الذي يجعلها أكرث تكافؤا وتوازنا وأكرث قدرة عى الوصول إىل نتائج ملموسة" .

اإلعالمي المصري أبو الهول:

حجم الدمار في غزة فظيع 
وكأن قنابل نووية ألقيت عليه 
غزة - قال االعامي املصري ، نائب رئيس  تحرير جريدة األهرام أشرف أبو الهول ، أن حجم الدمار 

الذي رأيته يف قطاع غزة ، لم أكن أتوقعه ، وكأن قنابل نووية ألقيت عليه . 
وأض������اف :" ال���وج���ه ال��ق��ب��ي��ح ل���اح���ت���ال االس���رائ���ي���يل ، ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً ل��ل��ع��ي��ان يف االح����ي����اء امل���ح���روق���ة بحي 
الشجاعية ، ويف شطب عائات كاملة من السجل املدين الفلسطيني ، وهذا العدوان دليل أخر عى 

حجم شراسة االحتال ، وقباحة اجرامه" .
وقال االعامي املصري يف حديث ملوقع )أم��د( أثناء زيارته مع وفد الصحفين الدولين والعرب 
اىل قطاع غ��زة ، أن كل الحروب بن القوات املسلحة تتم يف أرايض مفتوحة ، بعيداً عن املدنين ، 
والعزل ، إال أن االحتال االسرائييل ، يقصد إدخال نرانه يف االحياء الشعبية واملكتظة بالسكان ، 

إلرتكاب جرائم تدينها االنسانية ، بحجج واهية . 
وتابع :" عدوان اسرائيل ليس لكسب أرض ، بل لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني ، وهذا ما  لم 

يكن له تحقيقه ، رغم حجم الدمار والخراب والقتل الفظيع الذي وجدناه يف القطاع ".
وشدد ابو الهول عى وجوب  ماحقة قادة اسرائيل قضائياً يف املحافل الدولية ، مؤكدا عى ضرورة  
استقبال لجان التحقيق أيا كانت يف قطاع غزة ، لتثبيت املشاهد املأساوية التي ارتكبها االحتال ، 
والوقوف عى حجم الخروقات االخاقية واالنسانية املرتكبة من قبله . وقال :"من املعيب أن تنجو 

حكومة نتنياهو من العقاب" .
وأكد االعامي املصري ، عى ضرورة تجاوز الخافات والتجاذبات الفلسطينية الداخلية ، والذهاب 
مباشرة اىل وحدة الصف الوطني ، لتقوية الجدار الفلسطيني ، ومواجهة حجم التحديات املفروضة 
عى الشعب الفلسطيني ، وماحقة االحتال االسرائييل يف كل العالم ، ومحاسبته عى ما ارتكب 

من جرائم بحق الشعب الفلسطيني االعزل ،
وق����ال :" ال ب���د م���ن ت��ح��ق��ي��ق م��ص��ال��ح��ة فلسطينية ح��ق��ي��ق��ي��ة ، وع���ى ال��ك��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أن ينشغل 
ب��م��اح��ق��ة االح���ت���ال وإع������ادة إع���م���ار ق��ط��اع غ���زة ، وح���ل م��ش��اك��ل ال��ب��س��ط��اء وال���ع���زل يف ال��ق��ط��اع ، وعى 

القيادة السياسية الفلسطينية ، أن تشغل العالم بغزة وال تشغلهم عنها ".


