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»هآرتس«: الشرطة االسرائيلية تبدأ بالتحقيق باعتداء مشجعي 

فريق »بيتار« على عمال فلسطينيين في كنيون المالحة

سميح القاسم ...

عن اآلالم والوطن والعمر والمرض والحب وغير ذلك

كيف تعبث اسرائيل بالقانون لتضطهد 

الفلسطينيين ؟

المرأة العربية في اميركا

ما زالت تواجه تحديات الثبات نفسها
في ے اليوم

صفحة
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18
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22

شكر على تعاز
يتقدم عصام أبو بكر محافظ محافظة سلفيت وأشقاؤه وشقيقاته وعموم العائلة وآل أبو بكر وأقرباؤهم وأنسباؤهم في 
الوطن واملهجر بجزيل الشكر وعظيم االمتنان من دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض وأعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية واملجلس الوطني واللجنة املركزية واملجلس الثوري ومن األمانة العامة ملجلس الوزراء ومن كافة 
املوظفني وقادة  الرئاسة ورئيس ديوان  الرئيس لشؤون احملافظات واحملافظني ورئيس ديوان  الوزراء ومستشار  األخوة 
لفصائل  السياسية  املكاتب  وأعضاء  العامني  واألمناء  الدبلوماسية  والبعثات  األمنية  األجهزة  وأفراد  وضباط  ومدراء 
واألهلية  الرسمية  املؤسسات  وموظفي  ومدراء  والكليات  اجلامعات  ورؤساء  البرملانية  فتح  وكتلة  الوطني  العمل  وقوى 
وأبناء حركة فتح  التنظيمية وكوادر  واملناطق  األقاليم  وأمناء سر  التجارية  والغرف  املجالس احمللية  ورؤساء وأعضاء 
واالحتادات واألطر النسوية والنقابات واجلمعيات وأصدقائه وزمالئه وطلبته في جامعتي النجاح الوطنية والقدس 
املفتوحة ولكافة األخوة واألصدقاء وعموم أهالي محافظة نابلس وقلقيلية وسلفيت وطولكرم وكافة محافظات الوطن 

الذين غمرونا مبشاعر املواساة وشاطرونا األلم في مصابنا بوفاة فقيدنا الراحل املغفور له بإذن الله تعالى
عبدالرازق رشيد أبو بكر

»أبو رشيد« 
سواء باملشاركة في تشييع اجلثمان الطاهر أو احلضور لبيت العزاء وجتشم مشاق السفر أو إرسال كتب وبرقيات التعازي 
أو االتصال هاتفيا أو النعي بالصحف، راجني اعتبار هذه الكلمة مبثابة شكر خاص لكل واحد منهم ، سائلني املولى عز 

وجل أن يحفظهم جميعا من كل سوء ويتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

شكر وتقدير
لسيادة الرئيس محمود عباس )أبو مازن( حفظه الله

وأقرباؤهم  بكر  أبو  وآل  العائلة  وعموم  وشقيقاته  وأشقاؤه  سلفيت  محافظة  محافظ  بكر  أبو  عصام  يتقدم 
وأنسباؤهم في الوطن واملهجر بجزيل الشكر وعظيم االمتنان من

 سيادة األخ الرئيس محمود عباس »أبو مازن«
 لتكرمه بتقدمي واجب العزاء ومواساتنا بوفاة فقيدنا الراحل املغفور له بإذن الله تعالى

عبدالرازق رشيد أبو بكر
»أبو رشيد« 

مما كان له أطيب األثر في نفوسنا والتخفيف من مصابنا، سائلني املولى عز وجل أن يحفظ سيادة األخ الرئيس 
من كل سوء ويتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

نعي حاج فاضل
طولكرم - أبناء الفقيد، احمد ومحمد وخالد وعالم وعموم آل بدير واقرباؤهم وانسباؤهم في الوطن واخلارج 

يحتسبون عند الله عميدهم وفقيدهم املرحوم

احلاج غازي احمد بدران بدير
»ابو احمد«

وعمل  الله  طاعة  في  قضاه  عاما(   80( يناهز  عمر  عن   2012/3/26 االثنني  امس   صباح  املنية  وافته  الذي 
اخلير، رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. تقبل التعازي للرجال في ديوان آل بدير في احلي 
الغربي/مقابل املدرسة الفاضلية، وذلك ملدة ثالثة ايام اعتبارا من يوم امس االثنني، وللنساء في بيت الفقيد/

مقابل جامعة خضوري.

فقيد آل قناديلو في ذمة الله
الله وقدره ينعى أبناء الفقيد عنان وعقيل وعوني  نابلس - بقلوب يعتصرها احلزن واألسى ومؤمنة بقضاء 
وكرمياته وعموم آل قناديلو وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الوطن  واخلارج والدهم وفقيدهم املغفور له باذن الله 

تعالى   املرحوم  
احلاج  عثمان فهمي قناديلو

»أبو عنان«
الذي انتقل الى رحمته تعالى  فجر أمس األثنني  26/ 3/ 2012 م املوافق الثالث من جمادى األولى 1433 للهجرة 
عن عمر يناهز 5 8 عاما قضاه بطاعة الله وتقواه وعمل اخلير، وشيع جثمانه الطاهر الى مثواه األخير في 
املقبرة الشرقية. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه. تقبل التعازي للرجال في ديوان آل قناديلو 

وملدة ثالثة  أيام اعتبارا من أمس األثنني، وللنساء في منزل الفقيد في املساكن الشعبية وملدة أسبوع.

# »يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« ^

فقيد آل ابو حجلة في ذمة الله
سنيريا - نابلس - ديراستيا - آل ابو حجلة وطه ومنصور واقرباؤهم وانسباؤهم في الوطن واخلارج ينعون مبزيد احلزن 

واالسى فقيدهم املغفور له باذن الله تعالى املرحوم
ابراهيم عبدالكرمي علي ابوحجلة

»أبو جعفر« 
الذي انتقل الى رحمته تعالى امس االثنني 2012/3/26م عن عمر يناهز 70 عاما قضاه بطاعة الله وتقواه وعمل اخلير 
وقد شيع جثمانه الطاهر في مقبرة سنيريا، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الذين انعم الله عليهم 
من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن اولئك رفيقا. تقبل التعازي للرجال في قاعة مسجد صالح الدين 

في سنيريا وملدة ثالثة ايام بعد صالة العصر ابتداًء من اليوم الثالثاء، وللنساء في منزل الفقيد في سنيريا.

تعزية
القدس - أرملة املرحوم عبدالرزاق الكالوتي وابناؤها خالد وغالب وسامر وكرمياتها وعائالتهم يشاطرون آل اخلراز  وآل دويك 

الكرام االحزان بوفاة فقيدتهم املرحومة

احلاجة انعام فؤاد عبدالقادر دويك
ام خليل

ارملة املرحوم سليم خليل اخلراز 
ويتقدمون من ابنائها خليل ورائد وكرميتها رندة بالتعازي واملواساة، سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم آلها وذويها الصبر والسلوان.

شكر وتقدير
لسيادة الرئيس محمود عباس )أبو مازن( حفظه الله

اخلليل - أمريكا - أجنال الفقيد فواز وفهد وخضر ومحمد وأرملة الفقيد وكرمياته وأوالدهم وعموم آل الناظر 
في الوطن واخلارج يتقدمون بجزيل الشكر إلى

 سيادة األخ الرئيس محمود عباس »أبو مازن« 
رئيس دولة فلسطني

 ملواساته لنا بوفاة والدنا وفقيدنا املرحوم بإذن الله تعالى

احلاج نعمان سليمان الناظر
»أبو فواز« 

رئيس  األعرج  حسني  والدكتور  الرئاسة  عام  أمني  عبدالرحيم  الطيب  اإلخوة  من  لكل  بالشكر  ويتقدمون 
ديوان الرئاسة ومحافظ محافظة اخلليل كامل حميد ولكافة اإلخوة مع حفظ األلقاب واملسميات. حيث كان 
ملواساتكم األثر الكبير في التخفيف من مصابنا اجللل سائلني املولى عز وجل أن يبعد عنكم أي مكروه ويتغمد 

فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الرئيس عباس 

يتم عامه الـ77  

من عمره المديد
رام اهلل - صادف امس، يوم ميالد 

الرئيس محمود رضا عباس ليتم عامه 

الرئيس  ولد  المديد.  عمره  من  الـــ77 

-3-26 فــي  صفد  مدينة  فــي  عباس 

خاضعة  حينئذ  كانت  والتي   ،1935

لالنتداب البريطاني،

تل ابيب - أعلنت اسرائيل ،امس،  انها قطعت اتصاالتها مع مجلس حقوق االنسان التابع لالمم 

المجلس  اإلنسان، وذلك على خلفية قرار  السامية لحقوق  المفوضة  نافي بيالي  المتحدة ومع 

تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مستوطنات الضفة الغربية وأثرها على الفلسطينيين.

  اسرائيل تقطع اتصاالتها مع مجلس

حقوق االنسان الدولي ردا على تشكيل

لجنة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات

وقال ييغال بالمر المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية الذي أعلن القرار ان ذلك يعني ان 

فريق تقصي الحقائق الذي كان مجلس حقوق االنسان يعتزم ارساله الى الضفة الغربية لن 

يسمح له بدخول الضفة او إسرائيل.

واضاف "لن تكون هناك عالقات عمل معهم او محادثات او تمرير اوراق او زيارات او تبادل 

للمعلومات او حضور لالجتماعات فهذه اعمال لن تحدث".

وقال :"يتخذون بشكل ممنهج ومتكرر كل أنواع القرارات واالدانات ضد إسرائيل دون اي 

اعتبار ولو رمزي لمواقفنا". على حد قوله. وأضاف أن إسرائيل ستواصل التعاون مع منظمات 

الضوء االخضر النشاء  ان اعطى  المجلس استياء اسرائيل بعد  واثار   المتحدة االخرى.  االمم 

اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات االسرائيلية على االراضي 

الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

»ا ف ب« غزة - صيادون يأخذون قسطا من الراحة لتعذر عملهم بسبب نقص الوقود. 

»حماس«: قرار إسرائيل مقاطعة مجلس 

حقوق اإلنسان يأتي لـ"ابتزازه" 

غزة - )د ب أ(- اعتبرت حركة حماس امس أن قرار إسرائيل مقاطعة مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة يأتي لـ"ابتزازه وحرف مسار قراراته".

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة ، في بيان صحفي ، إن "القرار محاولة اسرائيلية 

االحتالل  ارتكاب  على  أكدت  التي  قراراتها  على  والتأثير  المؤسسات  هذه  البتزاز  إضافية 

االسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

-خاص  المشهراوي  عالء   : القاهرة   : غزة 

ب ے - وقع المهندس وليد سعد صايل 

كهرباء  لشركة  التنفيذي  لــعــام  ا المدير 

فلسطين اتفاقية مع هيئة البترول المصرية 

بمشاركة جهات رسمية مصرية لتزويد محطة 

الالزم  المصري  بالغاز  بغزة  الكهرباء  توليد 

المحطة  لتشغيل  جــذري  كحل  لتشغيلها 

إمدادات  نفاد  بسبب  العمل  عن  المتوقفة 

الوقود وامدادها بقدرة اضافية بمقدار 140 

ميغا واط الى جانب كميه 40 ميغاوط الحالية 

لتصبح قدرة المحطة االنتاجية بكامل طاقتها 

خطوط  مد  مشروع  اتمام  مع  ميغاواط   180

الغاز وتجهيز المحطة.

صدور األوامر للغرف الفنية تنفيذ مراحل تمديد الخط

صايل: توقيع اتفاقية مع هيئة البترول والغاز 

المصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز المصري

شرطة حماس تعتقل العشرات بتهمة »ترويج 

شائعات« في غزة حول ازمة الكهرباء والوقود

غزة- )ا ف ب( -اعلن الناطق باسم شرطة الحكومة المقالة في قطاع غزة امس، ان الشرطة 

احتجزت عشرات السائقين بعد اتهامهم ب"الترويج لشائعات" الهدف منها تحميل حركة 

حماس مسؤولية ازمة الكهرباء والوقود في القطاع.

القت  الشرطة  "ان  المقالة  الداخلية  وزارة  لموقع  في تصريح  البطنيجي  ايمن  الرائد  وقال 

القبض على عشرات السائقين من مروجي الشائعات منذ منتصف آذار الجاري وحتى االن بعد 

إطالقها حملة تحذيرية".

واضاف البطنيجي "اطلقنا حملة عبر االعالم لتحذير السائقين من ترويج الشائعات حول 

أزمة الكهرباء والوقود وقبلها أعلنا عن حملة لمنع ازدواجية العمل لمنتسبي األجهزة األمنية 

التابعة للسلطة الفلسطينية وتعاملنا مع الموضوع بحسب القانون".

وزارة  باسم  الناطق  القدرة  اشرف  أعلن   - المشهراوي  عالء   - غزة 

الصحة  في الحكومة المقالة  صباح امس وفـــــاة الطفلة ) بيسان ناهض 

المشهراوي ( 4 أعوام بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن 

مستشفى النصر بغزة وتوقف المولد الكهربائي لفترة من الوقت.

و فارقت الطفلة التي كانت  ترقد في المستشفى منذ والدتها بسبب 

وضعها الصحي وحاجتها المتواصلة ألجهزة التنفس وغيرها، الحياة 

لتلحق بالطفل محمد الحلو بعد 100 يوم من والدته.

إلى  الوصول  لعدم  إجرائية  لدينا محاوالت عديدة  القدرة  وأضاف 

من  بدال  الصغيرة  المولدات  على  العمل  وهي  الطوارئ،  حالة  إعالن 

كل  لتر   150 اكتساب  من  نتمكن  حتى  الكبيرة  المولدات  استخدام 

ساعة".

إيقاف 40 سيارة إسعاف وخدمات نقل بسبب  القدرة عن  وأعلن 

أزمة الوقود في المستشفيات ، وقال:" إن سيارات الوزارة للنقل الصحي 

أصبحت محدودة الحركة فقد تم استخدام سيارة واحدة لنقل البريد 

المركزي من المختبرات".

وأوضح أن الوزارة أجرت اتصاالت مكثفة مع اللجنة الدولية للصليب 

الصليب  مــن  وعـــودا  هناك  أن  مضيفا   ، أخــرى  ومؤسسات  األحــمــر 

وعودا  هناك  أن  كما  ســوالر،  لتر  ألف   150 ب  المستشفيات  بإمداد 

من الحكومة بإمداد المستشفيات ب 50 ألف لتر سوالر في حالة تم 

إدخال الوقود.

نداءات تحذير واستغاثة من قطاع غزة

الموت يهدد عشرات االطفال في المستشفيات 

وفاة الضحية الثانية ألزمة الوقود و ٣ حاالت أخرى على الطريق

محافظات - مراسلو ے - دخلت األسيرة هناء الشلبي 

اليوم 41 من اضرابها المفتوح عن الطعام ، وقدم نادي االسير 

التماسا للمحكمة العليا اإلسرائيلية ضد استمرار احتجازها 

في مستشفى مئير في كفار سابا في حين استمرت فعاليات 

التضامن مع هناء واالسرى في محافظات الوطن وبخاصة في 

برقين بلدة االسيرة التي تستقبل في خيمة االعتصام امام 

منزلها يوميا العديد من الوفود التضامنية .

على  كثيرا  يعول  ال  أنه  امس  األسير  نادي  وقال    

العليا اإلسرائيلية، إال أنه يحاول التوجه إلى كل المنابر 

هناء  قضية  تجاه  مسؤولياتها  لتتحمل  القضائية 

التي تخوض معركة االمعاء الخاوية دفاعا عن حريتها 

وكرامتها .

 ورفضت سلطات االحتالل امس منح والدتها تصريحا 

قانونية  مؤسسة   20 من  اكثر  تدخل  رغــم  لزيارتها 

وانسانية دولية ، ووجهت بديعة الشلبي نداء مستعجال 

حياة  النقاذ  المصري  والراعي  عباس  محمود  للرئيس 

ابنتها وعبرت عن خوفها الشديد على حياة ابنتها التي 

تواجه الموت والعقاب واالعدام ، وقالت " اناشد الرئيس 

ابو مازن ان ال يترك ابنتنا ضحية للسجن واالحتالل "، 

وطالبت  ابنتها  حياة  عن  المسؤولية  الجميع  وحملت 

باالفراج عنها قبل فوات االوان .

التماس جديد ضد مواصلة اعتقالها واالسرى المضربين عن الطعام

نداء مستعجل من والدة االسيرة الشلبي الى الرئيس

والراعي المصري للسماح لها بزيارة المشفى

وفد مقدسي برئاسة المفتي والمحافظ يزور برقين ومهرجان تضامني بجامعة القدس  

رام اهلل - مراسل "  ے" الخاص - وفا - احيت 

الحملة الشعبية الطالق سراح النائب مروان البرغوثي 

وكافة االسرى مساء امس الذكرى العاشرة الختطاف 

النائب االسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية 

والتالحم«  »الوحدة  مهرجان  بتنظيم  »فتح«،  لحركة 

درويش  محمود  »قصر  الثقافي  اهلل  رام  قصر  في 

الثقافي«.

اللجنة  اعــضــاء  مــن  كبير  حشد  المهرجان  وحضر 

التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية والمجلس 

الفصائل   وقادة  العامين  واالمناء  »فتح«  لحركة  الثوري 

والمحافظين  وذويهم  المحررين  واالســرى  وكوادرها 

واعضاء من المجلس التشريعي والشخصيات المستقلة 

والنقابية  واالكاديمية  والشعبية  الرسمية  والهيئات 

البلدية  والمجالس  المرأة  ومؤسسات  االعمال  ورجــال 

واالندية والنشطاء السياسيين.

'فتح' محمد اشتية،  لحركة  المركزية  اللجنة  وأشار عضو 

ممثل الرئيس محمود عباس، إلى أن ذكرى اختطاف القائد 

الذي  األرض  يوم  ذكرى  اقتراب  مع   تأتي  البرغوثي  النائب 

سيحييه شعبنا في كافة أماكن تواجده، خاصة في أراضي 

عام الـ48.

وشدد اشتية على ضرورة إنهاء االنقسام الحاصل، وتحقيق 

الوحدة الوطنية بعيدا عن الفئوية، مؤكدا أن الرئيس  عباس 

المعتقالت  داخل  األســرى  جميع  سراح  إطالق  قضية  يضع 

اإلسرائيلية ضمن أهم أولوياته.

في الذكرى العاشرة الختطافه

مهرجان حاشد تكريما للقائد االسير مروان البرغوثي

المتحدثون يشيدون بتضحياته وزمالئه االسرى ويدعون للوحدة الوطنية

القدس من محمد ابو خضير - كشف مفوض وحدة 

رفيق  د.  المتوسط  أجل  االتحاد من  والبيئة  في  المياه 

العربية  الصناديق  ان  عــن  امــس  النقاب  الحسيني  

مشروع  تكاليف  نصف  بتغطية  تعهدت  واإلسالمية 

إقامة محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة وقال ان هناك 

سيعقد  واألوروبيين  العرب  للمانحين  خاصا  اجتماعا 

كل  مساهمة  نسبة  لتحديد  المقبل  الشهر  منتصف 

دولة في اول مشروع عربي اوروبي مشترك من نوعه من 

اجل قطاع غزة .

واوضح  الحسيني ل) ے( بعد مؤتمر مرسيليا   بدأنا في 

تنفيذ المشروع على ارض الواقع بعد تعهد فرنسا بالمساهمة 

بعشرة ماليين يورو كجزء من االلتزامات األوروبية إضافة الى 

تكاليف  نصف  دفع  في  تمثل  الذي  األساس  العربي  الدعم 

المشروع البالغة نحو 450 مليون دوالر . مشيرًا الى ان المؤتمر 

إذ  التطبيق  على خريطة  المشروع  مرسيليا وضع  في  الدولي 

للمياه  العالمي  المنتدى  في  جرت  التي  اإلحــداث  أهم  اعتبر 

في مرسيليا .

واضاف انه بعد اإلعالن الفرنسي هناك دول أوروبية أخرى 

للمشروع في  انها  ستعلن عن حجم ما ستخصصه  أبلغتنا 

المقبل،  نيسان  شهر  منتصف  في  سيعقد  الــذي  المؤتمر 

بعد مراجعة دراسة الجدوى التي يجري إعدادها من قبل بنك 

االستثمار األوروبي .

واكد الحسيني ان العرب تكفلوا بنصف تكاليف المشروع 

والكويت  السعودية  العربية  المملكة  من  كل  زيــارة  بعد   

اإلسالمي  البنك  قبل  من  وخاصة  اجتماعات  سلسلة  وعقد 

للتنمية ، والصندوق الكويتي للتنمية ، والصندوق السعودي 

للتنمية .

فيلي  الدنماركي  الخارجية  وزير  أعلن   - وفا    - كوبنهاغن 

جديدا  ترفيعا  الدنماركية  الحكومة  اعتماد  عن  سونديل 

'بعثة  باعتماد اسم  الفلسطيني في بالده  التمثيل  لمستوى 

إلى  الفلسطينية  'البعثة  من  بدال  الدنمارك'  في  فلسطين 

الدنمارك'، بما فيها من دالالت باعتماد اسم فلسطين رسميا 

ألول مرة في الدنمارك.

كما أعلن سونديل، خالل اجتماعه مع وزير الخارجية رياض 

المالكي، امس، عن تقديم الدنمارك منحة مالية إلى السلطة 

سنوات  للثالث  دنماركي  كرون  مليون   120 بقيمة  الوطنية 

المقبلة، منها 45 مليون للسنة الحالية.

واتفق الوزيران، خالل اجتماعهما، على العديد من القضايا 

جميع  في  التباحث  جرى  كما  البلدين،  تهم  التي  الثنائية 

القضايا الثنائية والقضايا السياسية، وخصوصا ملف عملية 

السالم المتوقفة، والوضع في فلسطين والمنطقة العربية في 

ظل التغييرات الهامة التي تحصل هناك.

رفع  على  الدنماركي  لنظيره  شكره  عن  المالكي  وأعــرب 

المستوى والمنحة المالية، مؤكدا حرص الجانب الفلسطيني 

على العالقة المميزة بين الشعبين والحكومتين وعلى صيانة 

وتطوير هذه العالقة. وفي سياق متصل، التقى المالكي مع 

الرسمية  زيارته  اختتام  قبيل  الدنماركيين،  المسؤولين  كبار 

حيث  الحالية،  للدورة  األوروبي  االتحاد  ترأس  التي  للدنمارك 

البرلمان  فــي  الخارجية  السياسة  لجنة  رئيس  مــع  التقى 

التطورات  آخــر  صــورة  في  ووضعه  كوفود  يبيه  الدنماركي 

والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

رفعت درجة التمثيل الفلسطيني لديها

الدانمرك تمنح السلطة 12٠ مليون »كرون« لمدة ٣ سنوات

بقيمة 450 مليون دوالر

د.رفيق الحسيني: تمويل عربي اسالمي

لنصف تكاليف مشروع تحلية مياه البحر في قطاع غزة

تل ابيب-أبدت محافل سياسية إسرائيلية 

على  األممية"  "الهجمة  وصفته  مما  قلقها 

الدولة العبرية، وأشارت إلى أن األمم المتحدة 

بصدد نشر تقرير جديد يتعلق بالممارسات 

اإلسرائيلية القمعية بحق أطفال فلسطينيين 

بحسب  المحتلة،  الفلسطينية  األراضــي  في 

تخشى من نسخة »غولدستون« جديدة

إسرائيل منزعجة من تقرير دولي وشيك

يدين الممارسات بحق األطفال الفلسطينيين

المحكمة  -اعلنت  ب(  ف  )ا  واشــنــطــن- 

القضاء  بامكان  ان  امــس  العليا  االميركية 

االميركي النظر في طلب تقدم به اهل طفل 

اميركي من مواليد القدس الشرقية يريدون 

انه  الى  االشــارة  ان يضعوا على جواز سفره 

وليس  اســرائــيــل  فــي  الــقــدس  مواليد  مــن 

القدس وحدها.

الذين  التسعة  القضاة  غالبية  وقـــررت 

العليا ان اي محكمة  المحكمة  يؤلفون هذه 

اميركية 

المحكمة االميركية 

العليا ترى ان بامكان 

القضاء االميركي النظر 

في وضع القدس

العمل بالتوقيت 

الصيفي في مناطق 

السلطة  واسرائيل 

يبدأ ليلة الخميس 

> صادق مجلس الوزراء امس، على بدء العمل 

الفلسطينية  األرض  في  الصيفي  بالتوقيت 

آذار   29 الخميس  ليلة  منتصف  من   
ً
ابــتــداء

 60 الساعة  عقارب  تقديم  خالل  من  الجاري 

دقيقة.  كما يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في 

اسرائيل في منتصف ليلة الخميس/ الجمعة 

الداخلية  وزارة  اصدرته  لبيان  ووفقًا  القادمة. 

االسرائيلية أمس االول فإنه سيتم في الساعة 

الثانية بعد منتصف ليلة الخميس/ الجمعة 

الساعة  الى  الساعة  عقارب  تقديم  القادمة 

الثالثة. وتجدر االشارة الى ان التوقيت الصيفي 

في اسرائيل سينتهي بتاريخ 23 ايلول بعد 

ان يكون قد استمر 177 يومًا.

الوزراء  رئيس  برئاسة  امــس،  ــوزراء  ال مجلس  أقر   - وفا   - اهلل  رام   

الدكتور سالم فياض، مسودة مشروع الموازنة للعام 2012، تمهيدًا 

إلجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية، ومن ثم إحالته للرئيس 

محمود عباس إلقراره وإصداره بقانون.

 وناشد المجلس، الزعماء العرب بأن تبادر القمة العربية التي ستعقد 

في بغداد إلى تنفيذ قرارات القمم السابقة بتحويل المساعدات المقررة 

المتأخرات  تسديد  في  السلطة  ستساعد  والتي  الوطنية،  للسلطة 

وتخفيض العجز في الموازنة والمقدر بمليار دوالر، معربا عن ثقته بالدول 

العربية التي دائما تقف إلى جانب شعبنا وسلطته الوطنية.

 وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته 

وحقوقه،  شعبنا  ضد  المستمرة  انتهاكاتها  بوقف  إسرائيل  إللزام 

وآخرها إقرار مخطط إسرائيلي لمصادرة 1235 دونما من أراضي الولجة 

بالقدس، وتجريف االحتالل 20 دونما مزروعة بالزيتون واللوزيات في 

بلدة الخضر ، واقتالع المستوطنين 85 شتلة زيتون للمزارعين هناك 

أبناء  على  االحتالل  جيش  بحماية  المستوطنين  وهجوم  وسرقتها، 

شعبنا في قرية برقة وإصابة مواطن بجروح بعد إطالقهم النار عليه، 

المياه  مصادر  على  المستوطنين  اعتداءات  لمواصلة  باإلضافة  هذا 

الفلسطينية، ومنع أبناء شعبنا ال سيما المزارعين من الوصول لينابيع 

المياه في الضفة الغربية، والتي يسيطر المستوطنون على أكثر من 

50% منها بقوة السالح.

إضراب  لوقف  العليا  العدل  محكمة  إلى  التوجه  المجلس  وقرر   

العاملين في جامعة فلسطين التقنية 'خضوري'.

اسرائيل تقرر 

ابقاء  الحاجز بين 

باقة الغربية وباقة 

الشرقية مغلقا

الداخلية  الجبهة  وزيــر  أكــد   - ابيب  تل 

االسرائيلي  متان فلنائي ان  الحاجز العسكري 

الغربية  باقة  بين   ،"101" الرقم  يحمل  الذي 

أمام  مغلقا  يظل  ســوف  الشرقية،  وبــاقــة 

الفلسطينيين داخل الخط األخضر .

الكنيست  عضو  اســتــجــواب  على  وردا   

مسعود غنايم، قال فلنائي إن الحاجز مخصص 

لضفة  ا ن  سكا لفلسطينيين  ا طنين  للموا

على  عائالتهم  مع  وللتواصل  فقط،  الغربية 

الجانب اآلخر من الحاجز.

 مناشدة قمة بغداد تحويل المساعدات المقررة للسلطة الوطنية ..

 مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة للعام 2٠12

 فياض يستعرض للتشريعي السياسة المالية واالقتصادية 

اللندنية  "الحياة"  صحيفة  نشرته  تقرير 

امس.

وذكرت مصادر صحافية ان مساعد األمين 

كومارسوامي،  ردهيكا  المتحدة  لألمم  العام 

مصير  حول  مفصل  تقرير  وضع  من  انتهى 

األطفال في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا 

ويتضمن فصلًا خاصًا عن إسرائيل.

انتقادات  يتضمن  التقرير  أن  وأضافت 

ــل ويــتــهــم قــــوات األمــن  ــي شــديــدة إلســرائ

اإلسرائيلية بمحاولة تجنيد أطفال فلسطينيين 

ليكونوا "متعاونين" معها )لغرض الوشاية(. 

كما يحذر من تصعيد عنف المستوطنين في 

األطفال  ضد  المحتلة  الفلسطينية  األراضــي 

الفلسطينيين. ويتضمن التقرير إفادات لـ 116 

طفلًا فلسطينيًا عانوا سوء المعاملة والضرب 

والعزل في السجن من سلطات االحتالل أثناء 

اعتقالهم. 

مصادر امنية اسرائيلية:

محمد مراح زار 

اسرائيل واالراضي 

الفلسطينية عام 2٠1٠   

تل ابيب-)ا ف ب( -اعلن مسؤولون امنيون 

ان  امس  برس  فرانس  لوكالة  اسرائيليون 

وقع  التي  تولوز  هجمات  منفذ  مراح  محمد 

اربعة  بينهم  من  اشخاص  سبعة  ضحيتها 

الفلسطينية  واالراضــي  اسرائيل  زار  يهود 

لثالثة ايام عام 2010.

الدولة  دخــل  مــراح  ان  المسؤولون  وقــال 

قادما  اللنبي  جسر  طريق  عن  بــرا  العبرية 

البالد  غادر  ثم  سياحية  بتأشيرة  االردن  من 

برفقة  وكان  ايــام،  ثالثة  بعد  االردن  باتجاه 

سياح فرنسيين.

ليبرمان: ال تهدئة في 

غزة والتصعيد قادم 

تل ابيب - أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي 

أفيغدور ليبرمان امس أنه ال وجود للهدوء مع 

ا إلى أنه ال يمكن تجاهل ما 
ً
قطاع غزة، الفت

وصفه 'تعاظم قوة الفصائل الفلسطينية'.

نقلتها  تصريحات  عبر  ليبرمان  وتابع 

قائلًا:  العبرية  أحرونوت  يديعوت  صحيفة 

الفصائل  قــوة  تعاظم  تجاهل  يمكننا  'ال 

بالفعل حتى  بنت جيشًا  التي  الفلسطينية 

إلى كل ركن في إسرائيل  الوصول  يمكنها 

مشيرًا إلى قادم وأشد"، حسب قوله.
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مقتل ستة 

اسرائيليين بينهم 

5 اطفال في حريق 

بمنزل في رحبوت

اعــلــنــت مـــصـــادر طبية  ابـــيـــب-  تـــل 

اسرائيلية وفاة ستة اسرائيليين بينهم 

الليلة  شــب   حريق  فــي  اطــفــال  خمسة 

الماضية  في منزل بمديمة رحفوت قرب 

تل ابيب.

واضافت تقرير نجمة داوود لالسعاف ان  

تتراوح  اطفاله  اب وخمسة  من  القتلى هم 

لقوا  وقد   سنوات،   10 6-الى  بين  اعمارهم 

ولم  الدخان  استشنشاقهم  نتيجة  حتفهم 

تعرف اسباب الحريق.
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تبليغ  اعالن 
اقرار بطالق صادر عن محكمة 

الشرعية القدس 
من  دليموفا  فينوز  سار  املدعوة:  الى 

جمهورية اوزباكستان وسكانها.
بصحيح  بك  الداخل  زوجك  ان  ابلغك 
العقد الشرعي صبري ماجد صبري ابو 
سجل  قد  وسكانها.  القدس  من  خاطر 
بطالق  اقرار  حجة  احملكمة  هذه  لدى 
2012/3/26م  تاريخ   86/38/914 رقم 
بتاريخ  عليك  اوقع  انه  فيها  اقر 
آلت  رجعية  اولى  طلقة  2008/3/15م 
حصول  لعدم  صغرى  بينونة  بائنة  الى 
الشرعية  العدة  خالل  بينكما  الرجعة 
لثبوت  النقضائها  عليك  عدة  ال  وان 
اال  له  حتلني  ال  وانك  بينكما  الفرقة 
تكوني  لم  ما  جديدين  ومهر  بعقد 
وعليه  بطلقتني  قبل  من  منه  مسبوقة 
حتريرا  االصول  حسب  تبليغك  جرى 

في 1433/5/2هجرية 2012/3/25م.
قاضي القدس الشرعي
اياد محمد علي العباسي

إعــــالن
الالتينية   الكنسية  لدى احملكمة 

القدس
في القضية رقم 45 /2012  
جريس  فؤاد  جوزيف  املستدعي: 

دبدوب/ بيت حلم
املوضوع: إعالم حصر إرث املرحومة ايفا 

بشارة جبرائيل دبدوب/ بيت حلم
جريس  فؤاد  جوزيف  املستدعي  تقدم 
دبدوب   من بيت حلم  بطلب إلى هذه 
املختصة  الالتينية  الكنسية  احملكمة 
فيه  التمس   23/3/2012 في  مؤرخ 
والدته  إرث  حصر  إعالم  إصدار 
ايفا بشارة جبرائيل دبدوب،  املرحومة 
اعتراض  أو  إدعاء  أي  لهم  من  كل  فعلى 
في موضوع  الطلب املشار إليه أن يقدمه  
خالل اسبوعني من تاريخ نشر اإلعالن 
وإال فإن احملكمة ستصدر القرار املناسب 

وفق البينات املبرزة.
القدس في 26/3/2012 

رئيس احملكمة

الفلسطينية الوطنية  السلطة 
ديوان قاضي القضاة

 املجلس األعلى للقضاء الشرعي
 احملكمة الشرعية في طوباس

عبداحلميد  كوثر  املدعوة/  الى 
الطيرة  سكان  من  أقرط،  نعمان 
زوجك/  بأن  أبلغك   ،1948 عرب 
شافعي  سليمان  أحمد  سليمان 
تقدم  قد  بالطة  مخيم  سكان  من  
طوباس  محكمة  الى  باستدعاء 
من  بالزواج   يرغب  الشرعية 
بني  أحمد  داود  اميان  مخطوبته/ 
جرى  وعليه  طمون.  سكان  مطر  

تبليغك حسب  األصول.
  حتريرا في 25/ 3/ 2012 م

 مدير احملكمة
مهند جرادات
 محكمة طوباس الشرعية

"حماس":قرار إسرائيل / بقية
وأضاف أن "القرار دليل على االنكشاف االسرائيلي أمام املؤسسات احلقوقية واألممية وتولد 

قناعات أممية واسعة مبظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية".
وطالب برهوم، مجلس حقوق اإلنسان برفع كل االنتهاكات اإلسرائيلية إلى كل صناع القرار في 
العالم، والعمل على فضحها وإسناد احملاكم الوطنية والدولية بكافة األدلة املتوفرة لديهم واملتعلقة 

بـ"جرائم االحتالل"، واملضي قدما في إرسال جلان أممية وتقصي حقائق حولها.
وأعلنت إسرائيل امس أنها ستقطع كليا اتصاالتها مع مجلس حقوق اإلنسان، وذلك ردا على 

قراره اخلميس املاضي، تشكيل جلنة حتقيق ألضرار املستوطنات على الفلسطينيني.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل لن تسمح ملمثلي املجلس 
األممي بدخول أراضيها، مشيرا إلى أن كبار املسئولني في وزارة اخلارجية قرروا العمل على إقناع 

الواليات املتحدة باالنسحاب عن املجلس.

  اسرائيل تقطع اتصاالتها / بقية
التصويت  عن   10 وامتناع  صوتا   36 باغلبية  القرار  تبني  وجــرى 
بينهم ايطاليا واسبانيا. وكانت الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة 

التي صوتت ضد املبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية.
ويطالب القرار بارسال "بعثة حتقيق دولية مستقلة  لتقصي احلقائق 
بشان تداعيات املستوطنات االسرائيلية على احلقوق املدنية والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
وسارع قادة إسرائيل إلى ادانة املجلس التابع لالمم املتحدة واتهموه 

بالنفاق واالنحياز ضد بالدهم.
"هــذا  "ان  نتانياهو  بنيامني  االســرائــيــلــي  الــــوزراء  رئــيــس  واعــتــبــر 
املجلس الذي يعد غالبية معادية السرائيل ، منافق ويجب ان يخجل 

من نفسه".
وكان وزير اخلارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان قال ان بالده تنوي 

وقف تعاونها مع مجلس حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة.
"هذه  ان  العامة  االسرائيلية  لالذاعة  سنغافورة  من  ليبرمان  وقال 
انها منحازة  الواضح  االنسان. من  لها بحقوق  املنافقة ال عالقة  الهيئة 

وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها
يذكر ان اسرائيل ليست عضوا في هذا املجلس لكن يحق لها ابداء 

الرأي في بعض احلاالت، وال ميكنها التصويت فيه او تقدمي مذكرات.
 من جانبها . قالت لورا ديبوي السير رئيسة مجلس حقوق االنسان 
الدولي انها اطلعت على تقارير اعالمية بشأن رد الفعل اإلسرائيلي واذا 

تأكد فسيكون امرا "يبعث على االسف الشديد".
وأضافت في بيان "ليس عندي ادنى شك في ان من مصلحة إسرائيل 
التعاون مع مجلس حقوق االنسان في مهمة التحقيق هذه خاصة وأنها 
اللجنة  العــضــاء  واجــراءاتــهــا  سياستها  توضيح  خاللها  مــن  تستطيع 

املستقلني فور تعيينهم."
احلديث  التاريخ  ان  قالت  التعليق  من  املزيد  منها  طلب  وعندما 
املعلومات  بعثة تقصي احلقائق من جمع  لن متنع  إسرائيل  ان  يوضح 
بقرارها عدم التعاون معها حتى اذا لم تتمكن البعثة من دخول الضفة 

الغربية أو إسرائيل.
ومثلما حدث بشأن التحقيق اخلاص بسوريا ستضطر جلنة التحقيق 

للجوء إلى مصادر اخرى للمعلومات إذا لم يسمح لها بالدخول.
وقالت "ستتضرر لألسف صورة إسرائيل في وقت تتزايد فيه اآلمال 
بشأن مفاوضات السالم. أؤكد بكل قوة أنني آمل وارغب في أال نصل إلى 

ذلك الطريق."

الرئيس عباس يتم / بقية
 ثم جلأ مع بقية أفراد أسرته إلى سوريا بعد قيام دولة إسرائيل في عام 1948.

 تلقى تعليمه الثانوي واجلامعي في جامعة دمشق. ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون. 
التحق بعد ذلك بإحدى اجلامعات السوفياتية في موسكو بينما كان عضًوا في املجلس الوطني 
حيث حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية وكانت أطروحته عن "العالقة بني قادة 
النازية وقادة احلركة الصهيونية" التي طبعتها دار ابن رشد بعد ذلك في كتاب حمل العنوان 

نفسه.
 والرئيس عباس الذي يعرف مبهندس اتفاق أوسلو هو الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية 
منذ 15 كانون الثاني 2005 وال يزال في املنصب على الرغم من انتهاء واليته دستوريًا في 9 كانون 
الثاني 2009، وهو رئيس حركة فتح، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية 

منذ 11 تشرين الثاني 2004 بعد وفاة زعيمها ياسر عرفات.
 وكان قد تولى رئاسة احلكومة في آذار إلى تشرين االول 2003 عندما استقال بسبب خالفات 

بينه وبني الرئيس الراحل ياسر عرفات حول الصالحيات.
بدأ نشاطه السياسي من سوريا، ثم انتقل إلى العمل مديرا لشؤون األفراد في إدارة اخلدمة 
املدنية في قطر ومن هناك قام بتنظيم مجموعات فلسطينية واتصل بحركة التحرير الوطني 

الفلسطيني )فتح( التي كانت وليدة آنذاك.
وشارك في اللجنة املركزية األولى لكنه ظل بعيًدا عن مركز األحداث نظرًا لوجوده في دمشق 
التي كانت في بيروت. وظل عضوا في املجلس الوطني  الفلسطينية  وقاعدة منظمة التحرير 

الفلسطيني منذ عام 1968.
قاد املفاوضات مع اجلنرال ماتيتياهو بيليد والتي أدت إلى إعالن مبادئ السالم على أساس 

احلل بإقامة دولتني واملعلنة في 1 كانون الثاني 1977.
كما إنه عضو في اللجنة االقتصادية ملنظمة التحرير منذ نيسان 1981، وتولى حقيبة األراضي 

احملتلة بعد اغتيال خليل الوزير )أبو جهاد(.
وفي عام 1996 أختير أمينًا لسر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، وذلك جعله الرجل الثاني 

عملًيا في ترتيبه القيادة الفلسطينية. وكان قد عاد إلى فلسطني في متوز من عام 1995.
شارك في احملادثات السرية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني من خالل وسطاء هولنديني عام 
1989، كما قام بتنسيق املفاوضات أثناء مؤمتر مدريد للسالم والذي عقد عام 1991. كما أشرف 
على املفاوضات التي أدت إلى اتفاق أوسلو، كما قاد املفاوضات التي جرت في القاهرة وأصبحت ما 

يعرف باسم اتفاق غزة -أريحا.
وترأس دائرة شؤون املفاوضات مبنظمة التحرير منذ نشأتها عام 1994. وانتخبه املجلس املركزي 

ملنظمة التحرير رئيساً لدولة فلسطني في 23 تشرين الثاني 2008. 

شرطة حماس تعتقل العشرات / بقية
وكان خليل احلية عضو املكتب السياسي حلماس اتهم خالل تظاهرة في مدينة غزة جرت 
اجلمعة حركة فتح ب"اثارة الشائعات" موضحا ان "تعميما داخليا وزعته حركة فتح على عناصرها 

في غزة يهدف الى حتميل حماس مسؤولية ازمة الكهرباء والوقود".
واوضح ان هذا التعميم يطلب "اخلروج مبسيرات عفوية يتلوها عصيان مدني السقاط حكم 

حماس وان موزانات مالية تصرف الجناح هذه اخلطوات".
وحسب موقع وزارة الداخلية على االنترنت كشف النائب العام في احلكومة املقالة املستشار 
محمد عابد "ان النيابة العامة اوقفت االحد ما يزيد على 120 سائقا وفق األصول وحسب القانون 

بعد تسببهم بترويج الشائعات بني املواطنني في غزة".
ترويج  من خطورة  أسبوعني يحذر  قبل  تعميما  أصــدرت  العامة  النيابة  "أن  عابد  واضــاف 

الشائعات في قطاع غزة ملخالفتها للقانون".
واضاف الرائد البطنيجي ان "عددا من السائقني حاول إثارة الشائعات بني الركاب في محاولة 
لزعزعة اجلبهة الداخلية في قطاع غزة، ومت توقيف هؤالء السائقني ليوم واحد على ذمة الشرطة 

بدعوى ارتكاب مخالفة وليس جنحة وال جناية".
وتابع ان الشرطة "أفرجت عن بعض من هؤالء السائقني بعد تلقي تعهدات شخصية منهم 

بعدم العودة لترويج اإلشاعة إضافة لسحب رخصة القيادة منهم ملدة ستة شهور".
وختم البطنيجي "ان الشرطة هدفت من مالحقة مروجي الشائعات من السائقني ايصال رسالة 
لهم بأن عواقب العودة الثارة البلبلة ستكون وخيمة، وهذه الرسالة أردنا إيصالها ومفادها ان من 

يكرر ترويج الشائعات سيعاقب املرة املقبلة بالتنفيذ".

املوت يهدد عشرات االطفال / بقية
وكــــان د.بـــاســـم نــعــيــم، وزيــــر الــصــحــة في 
ـــرضـــى  امل ان  اعـــتـــبـــر  املــــقــــالــــة  احلــــكــــومــــة  
أشد  يعيشون  غزة  قطاع  في  الفلسطينيني 
أعــوام  ستة  منذ  واملــفــروض  احلصار  حلقات 
وطالب املؤسسات املعنية بالقطاع الصحي إلى 

التحرك الفوري والسريع إلنقاذ املوقف.
الوقود لدى  املتبقي من مخزون   : وأضاف 
هذه  ومعظم   %  18 نسبته  ما  الصحة  وزارة 
استخدامها  ميكن  ال  راسبة  كميات  النسبة 
"أي أننا نتحدث عن يومني او ثالثة أيام قبل 

النفاد الكامل لكميات السوالر" .
رئيس  شتات  د.أحمد  أكد  ناحيته،  ومن 
الشهيد  مبستشفى  املــركــزة  الــعــنــايــة  قــســم 
محمد الدرة لألطفال  أن هناك ثالث حاالت 
من األطفال الرضع داخل قسم العناية املركزة 
يتهددهم املوت في أي حلظة جراء االنقطاع 

املتواصل للتيار الكهربائي.
و أشار في تصريح صحفي  امس االثنني 
إلى أن هؤالء االطفال الذين تتراوح أعمارهم 
ما بني الشهرين و العام و نصف  العام يعانون 
من عدة أمراض أبرزها التهابات رئوية و مرض 
متكرر  ازرقـــاق  إلــى  باإلضافة  املناعة  نقص 
ناجت عن أمراض دماغية عدا عن إصابة أحد 
أنهم  ،مــؤكــدا   القلب  فــي  بتضخم  األطــفــال 
الصناعي  التنفس  بجهاز  دائــم  اتصال  على 
واألكــســجــني وأي انــقــطــاع لــلــكــهــربــاء يــؤدى 
املواد  توفر  عدم  إلى  مشيرا   الوفاة  إلى  بهم 
الالزمة لتشغيل أجهزة حتليل غازات الدم و 
التي تستخدم ملتابعة حالة املريض على مدار 

الساعة خاصة في ظل األزمة الراهنة.

عرقلة عمل السيارات
و قــال د.شــتــات  أن أزمــة الــوقــود أدت إلى 
عرقلة عمل سيارات النقل داخل املستشفى 
الــــدم من  نــقــل عــيــنــات  خــاصــة فــي عملية 
مستشفى آلخر و التي تستغرق وقتا طويال 
نظرا لتوقف عدد من سيارات اإلسعاف نتيجة 
أنــهــم يحتاجون  إلــى  ،الفــتــا  الــســوالر  لنقص 
حتليل دم كل ساعة و أصبح اآلن كل 6 ساعات 

لتصلنا نتائج حتليل عينات الدم.
و في هذا السياق .أفاد د.شتات بأن املختبر 
للتحليل  الــالزمــة  املــواد  من  الكثير  ينقصه 
خاصة حتليل غازات الدم ،األمر الذي يضطر 
فيه املوظف داخل املختبر إلى حتليل عينات 
الدم في مستشفيات الوزارة األخرى،منوها إلى 
عدم توفر اجلهاز اخلاص بفحص مزارع الدم 
إلى ثاني  الذي يحتاج  الدم  و حضانة مزارع 
أكسيد الكربون،عدا عن حتاليل الهرمونات و 

حتاليل التليف الكيسي باإلضافة إلى نقص 
التي يحتاجها  و  للكلى  املناعية  الفحوصات 
الــطــفــل فــي غــالــب األحــيــان بــأقــصــى سرعة 
الــذي يسهم في  األمــر  لتدهور حالته،  نظرا 
زيادة املعاناة في التشخيص و التحويل خارج 
القطاع مما يزيد من عدد احلاالت احملولة 

على حسب قوله.
على  أكـــد   األدويــــة  نقص  صعيد  على  و 
أنه يتم إتباع االستخدام الرشيد للمضادات 

احليوية نظرا لقلتها .
حاالت صعبة حتتاج للوقود 

والكهرباء
و فــي هــذا السياق حــذر د.مــاجــد حمادة 
مدير مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال 
الكهربائي  التيار  انقطاع  أزمــة  استمرار  من 
ــوقــود خــاصــة مــع تــزايــد عـــدد األطــفــال   و ال
احملتضنني داخل املستشفى من حاالت أمراض 
الشعب الهوائية و السحايا و التي حتتاج إلى 
احلــاالت   عن  متواصلة،عدا  أكسجني  أجهزة 
الذين  و  املــركــزة  العناية  داخـــل  املـــوجـــودة  
يتهددهم املوت نتيجة أي انقطاع حلظي في 

التيار الكهربائي.
و أكد على توقف أحد مولدات املستشفى 
نــظــرا لــعــدم كــفــايــة املــخــزون االســتــراتــيــجــى 
لتشغيل املولد اآلخر و الذي ال يكفي لتشغيل 
املــولــد ملــدة 12 ساعة ،بــاإلضــافــة إلــى توقف 
و  األقــل حيوية  األقسام  الكهرباء عن بعض 
تشغيلها في العناية املركزة و االستقبال نظرا 

ألهميتها داخل املستشفى .
و أعـــلـــن   عـــن تــوقــف ســـيـــارات الــنــقــل و 
الذي  األمــر  الــدرة  اإلسعاف داخــل مستشفى 
يهدد بخطورة كبيرة خاصة و أن بعض هذه 
الــدم  عينات  نقل  فــي  تستخدم  الــســيــارات 

الالزمة للمرضى األطفال.
و استغاثة  نــداء صرخة  ووجــه د.حــمــادة 
احلقوقية  و  اإلنسانية  املؤسسات  كافة  إلــى 
الــوقــود  لتوفير  الطفل  حــقــوق  مــؤســســات  و 
الالزم لتشغيل املولدات بأقصى سرعة إلنقاذ 

عشرات األطفال من املوت.  

نقابات عمال فلسطني 
تناشد احلكومة املصرية

ومن جانبها، دعت نقابات عمال فلسطني، 
والشورى  الشعب  املصرية ومجلسي  احلكومة 
الــوقــود والكهرباء فــي قطاع  أزمــة  إلــى وضــع 
غزة على سلم أولوياتها، مشددًا على ضرورة 
لنصرة  واإلسالمية  العربية  الشعوب  حترك 

أهل غزة.
لعمال  الــعــامــة  النقابة  رئــيــس  وقـــال 
املؤمتر  خــالل  جــراد  جمال  الــعــام  النقل 
العمال  نقابات  نظمته  الــذي  الصحفي 
الكهرباء  أزمة  عند معبر رفح: "تتفاقم 
الوضع ســوءا في  يوما بعد يــوم ويـــزداد 
ظل هذه األزمة التي ألقت بظاللها على 
كل مجاالت احلياة في قطاع غزة، وبسبب 
يتبعها  الــتــي  املمنهجة  الــســيــاســة  هـــذه 
االحتالل اإلسرائيلي في تشديد احلصار 

على غزة".
وأضاف "أصبح من الواضح  أن االحتالل 
الفلسطيني  االقــتــصــاد  شــل  يــســتــهــدف 
بشكل كامل، وخاصة بعد عودة قطاعات 
ولــو  بالقدر  مــزاولــة عملها  إلــى  املهن  من 
أراد  اإلسرائيلي  االحتالل  لكن  البسيط، 
نقطة  إلى  الفلسطيني  الشعب  أن يعيد 
وســائــلــه  فتختلف  جــديــد،  مــن  الــصــفــر 

باختالف املرحلة التي يريدها".
وتابع جراد " أن االحتالل يستخدم أحد 
أبشع أنواع احلروب على اإلطالق في محاربة 
شعب أعزل مبنع مستلزمات احلياة األساسية 
الــبــســيــطــة الــتــي هـــي مبــثــابــة شــــيء عـــادي 
بالنسبة لشعوب العالم، لكن في قطاع غزة 
فاألمر مختلف ألن هناك احتالال اسرائيليا 

يسعى لتنفيذ مخططاته.
الوقود  إدخــال  منع  أن"استمرار  إلى  ونــوه 
إنسانية  كارثة  يسبب  سوف  غزة  قطاع  إلى 
والــــورش،  الــصــنــاعــات  مــجــال  فــي  حقيقية، 
وقطاع  والنسيج،  الغزل  ومصانع  والــزراعــة، 
النقل  قطاع  إلى  باإلضافة  البحري،  الصيد 

العام".
وطالب جراد حكومة مصر بإدخال الوقود 
البري، داعيًا  مجلس  رفح  عن طريق معبر 
ـــــي إلــى  األمــــن الـــدولـــي ودول اإلحتــــاد األوروب
للتوقف  اإلسرائيلي  االحتالل  على  الضغط 
عـــن اعـــتـــداءاتـــه وانــتــهــاكــاتــه بــحــق الشعب 

الفلسطيني.
وشــــدد رئــيــس نــقــابــة الــنــقــل الــعــام على 
رام  في  الفلسطينية  السلطة  حتمل  ضــرورة 
الله مسئولياتها والعمل على حل أزمة الوقود 

في قطاع غزة.
املؤمتر  ومنظمة  العربية  اجلامعة  وناشد 
اإلســـــالمـــــي  الــــوقــــوف الـــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الوقود  أزمــة  حل  على  والعمل  الفلسطيني، 

والكهرباء في غزة .

صايل: توقيع اتفاقية / بقية
وأكد صايل في تصريح صحفي لصحيفة ے ان االوامر صدرت للفرق الفنية الفلسطينية 
واملصرية بالبدء بعمليات املسح اجلغرافي الختيار افضل الطرق ملد خط انابيب الغاز من نقطة 

الشيخ زويد املصرية وحتى محطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة .
واوضح ان التعليمات صدرت للفرق الفنية باحملطة بالتنسيق مع جهات االختصاص للبدء 
باالعداد خلط الغاز الناقل من احملطة ملعبر رفح واملقدر طوله بنحو ثالثني كيلومترا  وكذلك حتويل 
قابلية عمل املولدات من السوالر الى الغاز كوقود وذلك بالتزامن مع بدء الفرق الفنية املصرية 

باملسح اجلغرافي من معبر رفح الى نقطة توزيع الشيخ زويد من اجل البدء مبد االنابيب .
واستدرك صايل قائال : على الرغم من ان توفير الوقود للمحطة ليس من صالحيات شركة 
توليد الكهرباء بغزة اال اننا قمنا ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية باالتصال مع االشقاء املصريني 
وسلطة الطاقة برام الله وغزة وقمنا بالتفاوض مع مصر لترتيب حل دائم وجنحنا في  اخذ املوافقة 
املصرية على تزويد غزة بالغاز املصري لتشغيل محطة الكهرباء وهو احلل االمثل الذي يوفر الطاقة 
الرخيصة ضمن حدود السعر الذي ندفعه السرائيل مشيرا الى ان هناك جهود واتصاالت مع بنك 
التنمية االسالمي ومؤسسات متويلية اخرى لتوفير خطوط النقل للغاز املصري  خالل مدة ما 

بني  6 و8 شهور وهي الفترة التي يستغرقها العمل باملشروع .
وفي ختام التصريح ثمن املهندس صايل املدير العام التنفيذي لشركة توليد الكهرباء بغزة 
اجلهود املبذولة من جميع االطراف حلل ازمة وقود احملطة سواء االشقاء املصريني والرئيس محمود 
عباس او سلطة الطاقه والتي تنصب في اجتاه تخفيف معاناة الفلسطينيني بايجاد حل سريع 

الزمة الوقود وضمان تشغيل محطة توليد الكهرباء للعمل باقصى طاقتها االنتاجية .

نداء مستعجل من والدتها الى الرئيس / بقية
بالتدخل  واالخــتــصــاص  الــشــأن  ذات  الدولية 
وضع  على  الوقوف  اجــل  من  والعاجل  الفورى 

االسرى املضربني عن الطعام .
مهرجان في جامعة القدس

 ونظم امس طالب معهد االعالم العصري 
في جامعة القدس  مهرجانا امام خيمة اعتصام 
نصبوها في احلرم اجلامعي في البيرة ، وشارك 
في املهرجان  وزير االسرى عيسى قراقع ووفد 
مـــن جــنــوب افــريــقــيــا والــنــائــب فـــي املجلس 
ومدير  ابوسالم   ابراهيم  الدكتور  التشريعي 
نادي االسير عبد العال العناني والناطق  باسم 
حركة فتح احمد عساف واحملرر نائل البرغوثي 
وهيئة التوجيه السياسي . وقال رئيس نادي 
الطلبة  ان  ابــوفــخــيــدة  محمد  املــعــهــد  طلبة 
االفــراج  املعتصمني  لن يتراجعوا حتى يتم  
املسؤولية  إسرائيل  وحمل   ، الشلبي  هناء  عن 
عن  املضربني  ولالسرى  للشلبي   يحدث  عما 
اإلسرائيلية  السلطات  ان  الــى  مشيرًا  الطعام 
تسعى لتصفية االسيرة بشكل بطيئ ، وشكر 
االسير خضر عدنان لفتحه هذه احلرب على 
ارادة  واثنى على  واملعتقالت  السجون  سلطات 
كفاح حطاب املضرب عن الطعام الذي يطالب 
باالعتراف به كاسير حرب . والقى وزير احلكم 
كرمي  يونس  افريقيا  دولة جنوب  في  احمللي 
اننا هنا من اجل   : وقــال  الضيف  الوفد  كلمة 
انه  ولنؤكد  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن 
يجب االفراج عن جميع االسرى ونحن ملتزمون 
بدعم الشعب الفلسطيني حتى احلصول على 

حريته وحقوقه املشروعة .
و اثنى الدكتور ابو سالم على جميع االسرى 
املجلس  نـــواب  وعـــن  بـــاالفـــراج عنهم  وطــالــب 
التشريعي البالغ عددهم 30 نائبا وعلى راسهم 
رئيس املجلس الدكتور عزيز دويك  واردف ان 
سيبقون  واسرانا  قريب  والنصر  زائلة  القيود 

احرارا ولو  كانوا خلف القضبان. 
عن  معبرًا  الطلبة.  دور  أهمية  على  وأكــد 
املهمة  فخره وعزه بوحدة الطالب وخطوتهم 

على طريق دعم هناء وبقية األسرى.
الشلبي ومــن  أبـــو ســالــم: هــنــاء  وأضــــاف د. 
قبلها الشيخ خضر عدنان قدما لنا مناذج عن 
 ، واإلذالل  الذل  ورفض  والكرامة  النفس  عزة 
والنائب املسن أحمد احلاج علي أسطورة قدم 
عن  الظلم  مجابهة  في  به  يحتذى  درســًا  لنا 
مما  بالرغم  اخلــاويــة  األمــعــاء  معركة  طــريــق 

يعانيه من أمراض .
الذي  التشريعي  املجلس  نــواب  وفد  وشــدد 
ضم د. مرمي صالح وأبو سالم ووائل احلسيني 
وأحــمــد عــطــون، عــلــى أهــمــيــة تــضــامــن الفئة 
املثقفة واملتعلمة من أبناء الشعب الفلسطيني 
دومًا  كانوا  الذين  اجلامعات  طلبة  وباألخص 
القضية. ويخدم  وطني  عمل  لكل  املبادرين 

وعبروا  اإلعتصام  خيمة  النواب  وفد  زار  كما 
املضربني  بــالــطــالب  وفــخــرهــم  تضامنهم  عــن 
عن الطعام تضامنًا مع هناء مؤكدين للطلبة 
وقوفهم إلى جانبهم ومساندتهم في خطواتهم 

احلرة والتي تعبر عن حسٍّ وطني.
شؤون  ملتابعة  العليا  اللجنة  امــني  وطالب 
قيادة  بتشكيل  االســرى  امــني شومان  االســرى 
العــادة  الفصائل  جميع  مــن  مــوحــدة  وطنية 
روح التضامن اجلماعي للحركة االسيرة  وقال 
ان هذه املعركة ستتحول الى اضرابات جماعية 

عن الطعام حتى اخلالص.
وقال عساف ان احلركة ستبذل قصارى جهدها 
من اجل االســرى املضربني عن الطعام  واكــد ان 
جهده  قــصــارى  يــبــذل  عــبــاس  محمود  الرئيس 
اتــصــاالت كافة  واجــرى  الشلبي  اجــل حرية  من 
وجميع   االسيرة  لالفراج عن  الدولية  االطــراف 
االسرى املضربني عن الطعام وعدم التعرض لهم 
: اننا هنا لنؤكد بان معركتنا  . وأضــاف عساف 
الوحيدة مع اسرائيل التي حتتل االرض واالنسان 
الفلسطيني وان بوصلتنا تشير الى القدس ولن 
من  يحرفها  ان  البعض  حــاول  مهما  عنها  حتيد 
قوانا  تستنزف  جانبية  مبعارك  اشغالنا  خالل 

بدل حشدها ملجابهة االحتالل .
مسيرة في نابلس 

األســرى وممثلي  أهالي  املئات من  وشــارك   
املـــؤســـســـات الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة بــاملــســيــرة 
التضامنية التي دعت إليها اللجنة الوطنية 
لدعم األسرى للمطالبة بإلغاء االعتقال اإلداري 
االنــفــرادي بحق األســرى  العزل  ووقــف سياسة 
واألسيرات وقال رائد عامر مدير نادي األسير أن 
ثمانية أسرى من محافظة نابلس مضربون عن 
الطعام وهم : النائب احمد احلاج علي وحسن 
الناطور  وفـــارس  أبــوعــرب  ومحمد  الــصــفــدي 
عبدالله  ومهند  نبهان  واحمد  أبوشالل  وعمر 
وطالب   ، اخلندقجي  وأمــانــي  كركري  وياسني 
الوطنية  للجنة  كلمة  خــالل  الششتري  زاهــر 
لدعم األسرى بضرورة توحيد كافه الطاقات 
لدعم األسرى بنضالهم وأكد على أهمية دور 
إمام  األســرى  قضيه  بطرح  التحرير  منظمه 
احملافل الدولية.  وطالب كافه أطياف الشعب 
ليلى  وأكــدت   ، األســرى  الفلسطيني مبساندة 
أن  واالنشطة  الفعاليات  ملف  مسؤولة  خضر 
اللجنة الوطنية مستمرة بتنظيم الفعاليات 
خالل األيام القادمة ، وشدد سامر سمارو على 

املضربني  األســـرى  إلــى جانب  الــوقــوف  أهميه 
مــن اجــل مــواجــهــة أدارة الــســجــون وإجــراءاتــهــا 

القمعية .
اعتصام اخلليل 

 ونظم نادي االسير الفلسطيني في محافظة 
اخلليل وبالتعاون مع احلملة الوطنية السترداد 
جثامني الشهداء وجلنة اهالي االسرى اعتصاما 
جماهيريا على دوار ابن رشد في ذكرى اعتقال 
األسرى  مع  وتضامنا  البرغوثي  مــروان  القائد 

املضربني عن الطعام .
باسم  كلمة  ابوعجمية  احملرر خالد  والقى 
األسرى  رسالة من  نقل فيها  االسرى احملررين 
تضامن  مــن  لكل  تقديرهم  عــن  فيها  عــبــروا 
الطعام  عــن  املفتوحة  اضــرابــاتــهــم  فــي  معهم 
ان احلــركــة االســيــرة وضــعــت برنامجا  مــؤكــدا 
نضاليا تصاعديا قد يصل الى مرحلة االضراب 

املفتوح عن الطعام نهاية نيسان .
واشـــــــــــاد مـــــديـــــر نـــــــــادي االســــــيــــــر امـــجـــد 
النجار،بالقائد البرغوثي في الذكرى السنوية 
العاشرة العتقاله مستذكرا مقولته التاريخية 
"إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حريتي، فأنا 
مستعد لدفع هذا الثمن" وفيما يتعلق بوضع 
لم  اسرائيل  حكومة  أن  قــال  االســيــرة  احلركة 
التعسفية  اإلجـــراءات  برفع  بوعودها  تلتزم 
والعقوبات اجلماعية بحق األسرى في سجون 
االحـــتـــالل بـــل تــصــاعــدت هــــذه اإلجــــــراءات 
بطريقة انتقامية، وفرضت إجراءات جديدة 

لم تطبق قبل إجراء الصفقة .
 والــقــى الــنــائــب عــن حــركــة حــمــاس باسم 
،داعيا  املعتقلني  النواب  الزعارير كلمة باسم 
الى حتّرك سياسي فاعل على املستوى الدولي 
مسعى  فــي  اإلسرائيلي  اجلــانــب  على  للضغط 
إلطــــالق ســــراح جــمــيــع الـــنـــواب ووقــــف خــرق 
احلصانة التي يتمتعون بها. وشدد على ضرورة 
في  السياسي  املــســتــوى  على  السلطة  حتـــّرك 
كاّفة  الدولية في مسعى لإلفراج عن  احملافل 
البرملانيني   البرملان واعتبر ان اعتقال  أعضاء 
الــدولــيــة،  واألعــــراف  للقوانني  مخالف  "أمـــر 
يستوجب وقفة جماهيرية وهبة عربية نصرة 
إدارة  من  تعامل  أســوء  يالقون  الذين  لألسرى 
وعدم  القانونية  املسائلة  غياب  في  السجون 
في  للعيش  املالئمة  اإلنسانية  الظروف  توفر 
تلك السجون". وقال سالم خلة منسق احلملة 
الوطنية السترداد جثامني الشهداء ان احلملة 
عمدت منذ بداية العام اجلاري الى اطالق شعار 
:ليكن العام 2012 عام حتقيق اجنازات نوعية 
على طريق االفراج عن جثامني كافة الشهداء 
ومتكني  والــعــرب  الفلسطينيني  واملفقودين 
عائالتهم من دفنهم مبا يتناسب مع تقاليدهم 
والوطنية.  االنــســانــيــة  كرامتهم  و  الدينية 
يستند  ال  املــذكــور  الشعار  اطـــالق  ان  واضـــاف 
الى روح اخلطابة وامنا يعتمد على مجموعة 
كان  املاضية  الفترة  خــالل  حتققت  اجنـــازات 
ابرزها توحيد اخلطاب الفلسطيني الذي جاء 
بعد اطالق مركز القدس للمساعدة القانونية 
هذه احلملة خالل العام 2008 و ساهم باحيائها 

بعد ان كانت قضية مهملة.
وزارة شؤون االسرى واحملررين  واشار مدير 
ابــراهــيــم جنــاجــرة عــلــى وجـــود حــالــة غضب 
أوســاط احلركة األسيرة كرد على تصاعد  في 
قد  مــا  وهــو  بحقهم،  اإلسرائيلية  املــمــارســات 
إلى شروع األســرى بإضراب مفتوح عن  يؤدي 
. وحيا عبدالرحيم  نيسان  نهاية  الطعام في 
سكافي رئيس جلنة اهالي االسرى واالسيرات 
السالم  ان  االحتالل  مذكرا  البرغوثي  القائد 
مطالبا  القادة  اعتقال  من  يأتي  ال  احلقيقي 

باالفراج الفوري عنه .

تظاهرة في الناصرة 
في  الداخل  مواطني  من  العشرات  وشــارك 
واحتجاجا  مظاهرة تضامنية مع هناء شلبي 
على نقل أسرى الـ48 إلى سجن نفحة الصحراوي 
الفلسطيني  العلم  التظاهرة،  خــالل  ورفــع،   ،
االعتقال  بسياسة  املــنــددة  الشعارات  ورددت 
اإلداري ، وقال رئيس رابطة األسرى احملررين 
منير منصور : أن نقل األسرى إلى سجن نفحة 
الصحراوي مبثابة عقاب لهم ولعائالتهم، وأكد 
أنه سيتم مواصلة النضال والفعاليات الشعبية 
السجني  والــــدة  وقــالــت  األســــرى.  مــع  تضامنا 
إبراهيم بكري من بلدة دير األسد في اجلليل 
األعلى، واحملكوم 9 مؤبدات و30 عاما، إن نقل 

األسرى إلى نفحة جرمية بحقهم وعائالتهم.
وعن معاناتهم خالل الزيارة، قالت إن عليها 
قضاء 17 ساعة من أجل أن تزور ابنها بسبب 
وأضافت:   ، املهني  والتفتيش  اجلغرافي  البعد 
أسرانا،  من  اإلسرائيلية  السجون  افــراغ  نريد 
نحن ال نريد خطف جنود من أجل إطالق سراح 

أوالدنا لكن يجب أن يخرجوا إلى احلرية .
وأكدت والدة األسير احملرر ربيع حسني من 
املظاهرات  أنها ستشارك في جميع  دير حنا، 
والوقفات االحتجاجية من أجل األسرى، قائلة: 

علينا أن نواصل نضالنا من أجل األسرى .
 ودعــــت احلـــركـــة الــوطــنــيــة األســـيـــرة في 
الداخل ومؤسسة يوسف الصديق إلى تظاهرة 
تضامنية مع الشلبي اليوم الثالثاء في مدينة 

ام الفحم ،تضامنا مع الشلبي  . 

الدامنرك متنح السلطة / بقية
وعقد املالكي لقاء مطوال مع رئيس البرملان الدمناركي موينز ليكيتوفت، ناقال إليه حتيات 
الرئيس محمود عباس، وبحث معه آخر املستجدات على الصعيدين الفلسطيني والعربي وآفاق 
املستقبل في ظل تعنت اجلانب اإلسرائيلي ضد أي محاولة للعودة إلى مفاوضات جادة، والوصول 

إلى اتفاق سالم عادل.
كما التقى املالكي مع رئيس جلنة العالقات اخلارجية، وزير اخلارجية األسبق بير ستي موللر، 
الفلسطيني  الصراع  ملف  مستقبل  في  الــرأي  معه  وتبادل  التطورات،  صــورة  في  وضعه  حيث 

اإلسرائيلي.
وكان املالكي، اجتمع مساء أمس فور وصوله إلى الدمنارك في مقر إقامته في العاصمة كوبنهاغن، 
واملستجدات  التطورات  آخر  صورة  في  ووضعهم  الدمنارك،  لدى  املعتمدين  العرب  السفراء  مع 

الفلسطينية، والنشاط الدبلوماسي الفلسطيني.
أنه مت رفع  إلى  السفير عمرو احلوراني  الدمنارك  أشار رئيس بعثة فلسطني في  من جهته، 
مستوى التمثيل الفلسطيني في الدمنارك من 'مفوضية' إلى 'بعثة' خالل زيارة الرئيس محمود 

عباس إلى الدمنارك في العام املاضي.
وأوضح أن وزارة اخلارجية الدمناركية اعتمدت في بداية هذا الشهر صفة سفير لرئيس البعثة 
الفلسطينية في الدمنارك، وبالتالي يصبح وضع التمثيل الفلسطيني في الدمنارك اعتبارا من 

امس 'بعثة فلسطني في الدمنارك' ويرأسها سفير.

الفلسطينية  والديار  القدس  مفتي  نقل 
الشيخ محمد حسني ومحافظ القدس املهندس 
وإعتزاز  تقدير  امس  عصر  احلسيني  عدنان 
أهالي مدينة القدس لألسرى الذين يخوضون 
معركة االمعاء اخلاوية ، خالل زيارة قاما بها 
خليمتي التضامن مع االسيرة هناء شلبي في 
برقني وخيمة التضامن مع االسير بالل ذياب 

في قرية كفر راعي ،
وقال املفتي ان شعبنا يشكل بوصلة النضال 
واجلــهــاد فــي هــذه املــعــمــورة وهــنــاء واالخـــرون 
نضالهم  اخلــاويــة  أمعائهم  مبعركة  ينقلون 
الى مرحلة جديدة ، هي معركة الصبر املليء 
باالميان ، فامتداد نضالهم منذ أربعني يوما 
وبعون  وتعالى  سبحانه  الله  من  مبــدد  معزز 
رباني ، إضافة الى العزمية الصادقة واالصرار 

على احلرية والكرامة . 
ما قامت وتقوم  ان  القدس  وقــال محافظ   
به هناء ورفاقها املضربني عن الطعام عجزت 
إخترقت  حيث   ، به  القيام  عن  بأكملها  أمــة 
هــنــاء قــلــب كــل فلسطيني وعــربــي ومــســلــم ، 
موضحا ان الشعب الذي به أمثال هناء وبالل 
وخضر عدنان يستحيل ان يستكني او ينهزم 
والتحرر أخذت تلوح باالفق  النصر  ، وبشائر 
الكبرى عندما  وفرحتنا  احلقيقي  وعرسنا   ،
نلتقي هؤالء املجاهدين وقد تنسموا احلرية 
لــم ولــن  الــــذي  وحتــقــقــت طــمــوحــات شعبهم 

ينحني إال خلالقه . 
وأضاف : جئنا اليكم نحمل رسالة القدس 
واهلها لنؤكد على تالحمنا ومتاسكنا بأرضنا 
واملعاناة  فــالــعــذابــات   ، واستقاللها  وحريتها 
نبددها  لكننا  عليها  اعتدنا  نكابدها  التي 
الصلبة  واالرادة  والتضحية  والفداء  بالصبر 
، وهـــو مــا يكشف زيـــف ادعـــــاءات االحــتــالل 
بــالــدميــوقــراطــيــة ، وطــاملــا ان هــنــاك أمــثــال 
هناء وبالل واالخرين الذين قرروا ان يشكلوا 
اسطورة وملحمة جديدة في تاريخنا يؤكد ان 
هذا الشعب ال يذوب ابدا امنا يجذر متترسه 

خلف حقوقه املشروعة . 
وقــدم املفتي دروعــا تقديرية لــذوي هناء 

وبالل . 
املؤسسات  كافة  بالل  شقيق  همام  وناشد   
سجن  الـــى  نقله  بــعــد  شقيقه  وضـــع  متابعة 
جراء  وضعه  تــردي  بسبب  الرملة  مستشفى 
يوما    26 منذ  الطعام  عــن  املفتوح  االضـــراب 
وذكر شقيقه ان جلنة الصليب االحمر الدولي 
ابلغتهم ان الوضع الصحي لالسير مترد ويزداد 
سوءا ومت نقله الى سجن الرملة وهو يخوض 
اضرابا متواصال عن الطعام.  وطالبت العائلة 
املجتمع الدولي باالفراج الفوري عن بالل وهناء 
وباقي االسرى . ومنعت اسرائيل محامي جلنة 
املضربني في سجن  االســرى  زيــارة  االسير من 
مجدو : اديب القط وجعفر ابوصالح ومحمد 
كركري  ياسني  أن  األسير  نــادي  وافــاد   التاج. 
اإلضــراب عن  أعلن  النقب  املوجود في سجن 
الطعام منذ 5 أيام تضامنا مع األسرى اإلداريني 

واحتجاجا على ممارسة ادارة السجون .

حملة واسعة 
واستمرار للجهود املبذولة لدعم املضربني 
، اعلن املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان 
احلقوقية  املؤسسات  حلث  واسعة  حملة  عن 
الدولية واألممية على التحرك نصرة لألسيرة 
أحمد  النائب  إداري  أسير  وأكبر  شلبي،  هناء 
احلـــاج. وأوضـــح املــرصــد فــي بــيــان رســمــي، أنه 
تواصل مع البرملان األوروبي وثالث جلان تابعة 
ملجلس حقوق اإلنسان الدولي، ومنظمتي العفو 
رايتس  'هيومان  ومنظمة  'امنستي'،  الدولية 
حقيقة  عــلــى  اجلــهــات  هـــذه  مطلعًا  ووتــــش'، 
املوقف القانوني واإلنساني لألسرى اإلداريني .  
وقالت مسؤولة االتصال والعالقات اخلارجية 
في املرصد عبير احلصري، إن 'األورومتوسطي' 
شــرح لهذه اجلــهــات، مالبسات ودوافـــع حركة 
اإلضــــراب عــن الــطــعــام املستندة إلــى حــق أي 
معتقل في معرفة التهم املوجهة ضده، والدفاع 
عن نفسه حيالها، إلى جانب حصوله على حقه 

في املعاملة القانونية واإلنسانية الالئقة. .
وأشار املرصد األورومتوسطي إلى أنه عقد لقاء 
الصليب  عمليات  مدير  مع  جنيف  في  رسميًا 
األحمر الدولي في الشرق األوسط جاي ميليت، 
الذي أكد أن اللجنة الدولية تسعى لدى اجلانب 
اإلسرائيلي من أجل السماح لذوي األسيرة شلبي 
إلى  إثر تدهور حالتها الصحية ونقلها  بزيارتها 

مستشفى 'مئير' العسكري قبل أيام. 
مواجهات امام عوفر 

بير  جامعة  في  الطالبية  الكتل  ونظمت 
القوات  وقد  عوفر  سجن  امــام  اعتصاما  زيت 
االســرائــيــلــيــة اطــلــقــت الـــعـــيـــارات املــطــاطــيــة 
وقنابل الغاز املسيل للدموع مما ادى الى اصابة 
رفــعــوا االعــالم  الــذيــن  املتظاهرين  مــن  عــدد 
الفلسطينية وصور االسيرة مطالبني باالفراج 
االســرائــيــلــيــة.  بــاملــمــارســات  ومــنــدديــن  عنها 
والقيت عدة كلمات حملت اسرائيل املسؤولية 
عن حياتهم واعلنت استمرار التضامن معهم 
الوطنية  الــقــوى  ونصبت   . حتــريــرهــم  حتى 
مركزية  اعتصام  خيمة   ، امــس  واإلســالمــيــة 
تضامنا  جنني،  وســط  الكبير  املسجد  مقابل 
مــع أديــب جمال القط وبــاقــي االســـرى. وقــال 
اخليمة  أن  أبورميلة،  عطا  اإلقليم  سر  أمــني 
ستكون عنوانا لوحدة شعبنا عامة، واحلركة 
'فتح'  قادة  أبرز  أحد  القط  واألسير  األسيرة  
من  سلسلة  هــنــاك  أن  إلــى  مشيرا  جنني  فــي 
نصرة  القادم  اجلمعة  يوم  ستبدأ  الفعاليات 
اإلعــالمــي  الــنــاطــق  وقـــال   . األســيــرة  للحركة 
اخليمة  هــذه  إن  الــســعــدي،  منصور  لإلقليم 
والتنسيق  التشاور  بعد  نصبها  جاء  مركزية، 
مع فصائل العمل الوطني، كرسالة تؤكد وحدة 
أبناء شعبنا للسير قدما حتى حتقيق احلقوق 
من  الشهداء  استشهد  التي  لشعبنا  املشروعة 
املؤسسات  القط  االسير  شقيق  وناشد  أجلها. 

د.رفيق احلسيني: متويل عربي اسالمي / بقية
وقــــال ان هــنــاك تــعــهــدا رســمــيــا مـــن قبل 
الصناديق اخلليجية من اجل دعم قطاع غزة 
سيتم  دوالر  مليار   1.6 مبلغ  رصــد  مت  حيث 
تخصيص 200 الى 250 مليون دوالر للمشروع 
مؤكدًا انه منذ البداية كان البحث ان العرب 
يساهمون بالنصف بينما يساهم االوروبيون 

وآخرون بالنصف الثاني
وردًا على سؤال حول االجتماع املزمع عقده 
للدول املانحة الشهر املقبل اوضح د. احلسيني ان 
البنك األوروبي من خالل مجموعة من اخلبراء 
يعمل عــلــى جــمــع كــافــة الـــدراســـات اخلــاصــة 
واحدة  دراسة حديثة مستوفاة  باملشروع في 
للتحرك  الرئيسية  املفاصل  حتــدد  للشروع 
وآليات التنفيذ لعرضها على مجموعة كبيرة 
من الدول املانحة األوروبية والعربية لتحديد 

مساهمة كل منها .
املــشــروع يعتبر  ان هــذا  واوضــح احلسيني 
من  األول  املشترك  األوروبـــي  العربي  املــشــروع 

نوعه لصالح فلسطني – قطاع غزة .
ســوزان  مــع  اجتمع  قــد  احلسيني  وكـــان 
كوبوملان املنسقة الدولية ملؤسسة نبع احلياة 
الدولية التي دعت  الى محاربة السياسات 
التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية  ضد 
املائية،  حقوقهم  وصـــون  الفلسطينيني، 
اعــــالن مرسيليا  اقــــره  الــــذي  االمــــر  وهــــو 
للمياه.  الــبــديــل  الـــدولـــي  املــؤمتــر   خـــالل 
ساند  مرسيليا  اعــالن  ان  كوبوملان  وبينت 
احلقوق املائية للشعب الفلسطيني، وعمل 
عــلــى خــلــق الـــيـــات لــلــتــضــامــن الـــدولـــي مع 
سياسات  وفــضــح  الفلسطينيني،  حــقــوق 
مشيرة  ومحاسبته،  وانتهاكاته،  إسرائيل  
الى ان االعالن ادان االنتهاكات االسرائيلية 
للحقوق االنسانية الفلسطينية ومبقدمتها 
احلــقــوق املائية بــصــورة واضــحــة .  ودعــت 
 " االسرائيلية  املــيــاه  شركة  مقاطعة  الــى 
مــيــكــروت"، والــتــي يـــزداد عملها فــي دول 
عدة  في  لها  مكاتب  لفتح  وتسعى  العالم 
وتعمل في هذا  االرجنتني،  بينها  دول من 
الشأن كونها احد االذرع املساهمة في توسيع 

رقعة االستيطان. 
انشاء  مــشــروع  ان   ": احلسيني  د.  وقـــال    
محطة حتلية  مياه رئيسة في غــزة  بقيمة 
جدا  ضخم  مــشــروع  وهــو  دوالر   مليون   450
اجلوفية  املياه  الن  مياه   دون  اليوم  غزة  الن 
اصبحت 95% ملوثة  جراء دخول مياه البحر 
الى األبار اجلوفية بسبب االستهالك الشديد 
للمياه اجلوفية فمياه البحر دخلت على املياه 
اجلوفية  فلوثت املياه اجلوفية فلم يعد هناك 

مياه صاحلة للشرب مطلقا.
واوضح،  يعتبر توفر مياه الشرب العذبة 
في فلسطني ضمن املعدالت األدنى في العالم، 
وتــبــرز هــذه األزمـــة فــي قــطــاع غــزة حيث أن 
املياه  هو  الشرب  ملياه  املتوفر  الوحيد  املصدر 
اجلــوفــيــة الــتــي تــضــخ مــن احلـــوض الساحلي 
ــواقــع حتــت قــطــاع غـــزة، والــنــاجت  املــتــدهــور ال
الــدائــم لهذا احلــوض فــي غــزة هــو 55 مليون 
يستهلك  حني  في  فقط،  سنويا  مكعب  متر 

نسمة   1700000 عــددهــم  البالغ  غــزة  سكان 
متر مكعب سنويا، مما  مليون  ما يزيد على 
أضعاف  ثالثة  قــرابــة  يستهلكون  أنهم  يعني 
سنويا.  يعطيه  أن  احلــوض  هذا  يستطيع  ما 
الضخ من هــذا احلوض  زيــادة  ان   الــى  مشيرًا 
العابر للحدود إلى زيادة ملوحة املياه اجلوفية 
نتيجة لزيادة اقتحام مياه البحر املتوسط لهذا 
احلوض، وقد ارتفعت نسبة ملوحة مياه هذا 
احلوض باستمرار خالل العقدين املنصرمني، 
وتزيد اآلن بكثير عن معايير منظمة الصحة 

العاملية ملياه الشرب. 
الوضع  فإن  الدولي  البنك  تقرير  وحسب 
أصبح أكثر قسوة حيث أنه "فقط من 5 – %10 
من احلوض ينتج ماًء صاحلًا للشرب" )تقرير 

البنك الدولي، 20 نيسان 2009(.
وقال انه دون مصدر بديل للمياه العذبة، 
فإن من الضرورة القصوى وجود منشأة حتلية 
مــيــاه عــلــى نــطــاق واســــع، ملــعــاجلــة الــعــجــز في 
امللحة  احلاجة  وازدادت  غــزة،  قطاع  في  املياه 
مستوى  ارتــفــاع  مــع  غــزة  فــي  التحلية  ملنشأة 
األزمة اإلنسانية املتعلقة بنقص مصادر املياه 

وتأثيراتها على الصحة البشرية.
واضاف إن حتلية مياه البحر املتوسط سوف 
لضخ  الزائدة  املعدالت  من  هائل  بشكل  تقلل 
املــيــاه اجلــوفــيــة مــن احلـــوض الــســاحــلــي الــذي 
يقع حتت قطاع غزة وسيشكل منفعة بيئية 
واضــحــة، ويتماشى هــذا املــشــروع مع األهــداف 
اإلستراتيجية لالحتاد من أجل املتوسط والتي 
ترمي إلى حماية األحواض الساحلية، خاصًة 
فلسطيني  مائي  برنامج  من  جــزءًا  باعتباره 
مصحوبا مبشاريع جديدة ملعاجلة مياه الصرف 
الصحي في قطاع غزة والتي ستمنع أي تلويث 

إضافي للمتوسط وللحوض الساحلي.
تعهدت  التي  الـــدول  مــن ضمن  ان  واضـــاف 
التحتية   الــبــنــى  وخــاصــة  املــشــاريــع  بتمويل 
إعــادة بناء  أجــل  الشيخ من  في اجتماع شــرم 
اململكة  من  كل  املتحدة(  الواليات  )غير  غزة 
العربية السعودية )مليار دوالر أمريكي( وقطر 
)200 مليونا( واجلزائر )200 مليونا( والكويت 
)200 مليونا( واليابان )200 مليونا( واإلمارات 
)174 مليون والدمنارك )220 مليونا( وأملانيا 
)189 مليونا( وهولندا )170 مليونا( وإسبانيا 
)149 مليونا( وإيطاليا )100 مليونا( وتركيا 
واالحتــاد  مليونا(   79( والسويد  مليونا(   93(

مليونا(   50( وفنلندا  مليونا(   55( األوروبـــي 
مليونا(   38( وفرنسا  مليونا(   50( وبلجيكا 
 23( والبحرين  مليونا(   30( املتحدة  واململكة 
قائمة  وتشمل  مليونا(،   15( واملغرب  مليونا( 
املتوسط  الــدول األعضاء في االحتــاد من أجل 
والذين تعهدوا بتقدمي أكثر من مليون دوالر 
أمريكي لغزة كال من النمسا وقبرص واليونان 

وايرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال.
التي ترأس  النرويج  وباإلضافة لذلك فإن 
الفلسطينيني  أجــل دعــم  مــن  االتــصــال  جلنة 
والتي رعت حديثا دراسة حول خيارات املياه 
املشروع  إبالغها حــول  غــزة، قد مت  في قطاع 
األساس  للفريق  بأن تنضم  اهتمامها  وأعلنت 
مــن أجـــل تــطــويــر ومتــويــل املـــشـــروع، وستتم 
الدعوة الجتماع املجموعة األساسية من أجل 
إشراك األطراف الراغبة باالنضمام بالتقاطع 
مع اجتماع أمانة االحتاد من أجل املتوسط في 

الفصل األول من عام 2012. 
قال  املشروع  لتنفيذ  الزمني  اجلدول  وعن 
املالية  التعهدات  متابعة  :"ستتم  احلسيني 
أجل  من  االحتــاد  أمانة  قبل  من  غــزة  ملشاريع 
املياه  وسلطة  الفلسطينية  والسلطة  املتوسط 
الفلسطينية بعد مؤمتر املانحني في منتصف 
نيسان املقبل  . وسيتم إطالق دراسة اجلدوى 
فــي الــفــصــل الــثــالــث مــن عـــام 2012.وتــعــيــني 
وحدة إدارة املشروع وعمل إجراءات املناقصات 
في النصف األول من عام 2013، حيث ستكون 
الثاني  الفعلية للمشروع في النصف  البداية 

من عام 2012.
واوضح انه مت تقدير مدة املشروع واكتماله 

ستكون تقريبا 3 سنوات 2013 – 2016.
شقني  مــن  املــشــروع  ان   ": احلسيني  وقـــال 
قطاع  ارجــــاء  لــكــافــة  مــيــاة  شبكة  مــد  يشمل 
غزة ) الناقل للمياه من الشمال الى اجلنوب ( 
حلل مشكلة تسرب مياه من الشبكة القدمية 
التالفة التي تسرب كمية من املياه اثناء نقلها 

للمواطنني .
اما الشق الثاني فهي  محطة حتلية و انشاء 
خطة ضخ من االنابيب التي تنقل مياه البحر 
من عمق املياة في املتوسط الى محطة التحلية  
التحلية   من  تاخذ  متر حتى  كيلو   43 بطول 
وتــوصــل املــيــاه للشمال واجلــنــوب وهــذه طبعا 
تخلق فرص عمل كبيرة النك بحاجة لعمالة 

لعملية احلفر وغيره  .

إسرائيل منزعجة من تقرير دولي / بقية
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن املساعي التي بذلتها اخلارجية اإلسرائيلية لتخفيف لهجة 
التقرير جنحت بعض الشيء في أن يكون التقرير ذا لهجة أخّف حدًة قياسًا بتقارير سابقة. كما 

أثمرت إقناع معّديه بالتعرض إلى مقتل أطفال إسرائيليني في عمليات إرهابية.
وواصل مسؤولون إسرائيليون تهديداتهم للسلطة الفلسطينية باالقتصاص منها على توجهها 
الى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف التابع لألمم املتحدة الستصدار قرار بتشكيل جلنة دولية 
املدنية  الفلسطينيني  حقوق  على  املستوطنات  بناء  "تداعيات  في  حتقيق  إلجــراء  مستقلة 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية". 
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن تأييد ثالثة أعضاء من "هيئة الوزراء الثمانية"، هم وزراء 
اخلارجية أفيغدور ليبرمان واملال يوفال شتاينتس والشؤون االستراتيجية موشي يعالون، جتميد 
نقل العائدات الضريبية الشهرية التي جتبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، متامًا كما فعلت 
قبل أشهر ردًا على قرار منظمة "يونيسكو" االعتراف بفلسطني عضوًا كاماًل فيها. وكان مفروضًا 

ان تتناول الهيئة املذكورة هذه املسألة في اجتماعها مساء أمس.
مع  تتعاون  لن  إسرائيل  أن  اخلارجية  ووزارة  احلكومة  رئيس  مكتب  في  كبار  موظفون  وكــرر 
اللجنة الدولية، على غرار ما فعلت مع القاضي غولدستون، الذي حقق قبل ثالث سنوات في 

احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.
وأعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لن تسمح بدخول أعضاء اللجنة الدولية.

مع ذلك، استبعد مصدر في وزارة اخلارجية أن تستجيب الواليات املتحدة ودول اوروبية بارزة 
أخرى مع فكرة ليبرمان االنسحاب من مجلس حقوق اإلنسان.

قلق من توجه متظاهرين إلى احلدود مع لبنان
وبحثت هيئة وزراء الثمانية في اجتماعها أمس، استعدادات املؤسسة األمنية لـ "مسيرة املليون" 
التي تشهدها الدول العربية املجاورة اجلمعة املقبل في الذكرى السنوية لـ "يوم أألرض" ومواجهة 

احتمال محاولة متظاهرين عرب التسلل إلى الدولة العبرية.
وكانت الصحف العبرية أشارت أخيرًا إلى أن حال ترقب واستنفار جدينينْ تسود أوساط أجهزة 
االستخبارات، التي تأخذ على محمل اجلد إمكان محاولة مشاركني في املسيرة التسلل إلى تخوم 
إسرائيل، كما حصل قبل أقل من عام على احلدود مع كل من سورية ولبنان في ذكرى "النكبة" و 
"النكسة"، وجناح مئات املتظاهرين على احلدود السورية في دخول اجلوالن احملتل وقتل عدد 

منهم ومن متظاهرين على احلدود اللبنانية برصاص اجليش اإلسرائيلي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس االول، أن إسرائيل نقلت إلى احلكومة اللبنانية، عبر الواليات 
املتحدة وفرنسا واألمم املتحدة، طلبًا بالعمل على منع توجه متظاهرين في لبنان الى احلدود مع 
إسرائيل. وجاء في الطلب ان إسرائيل تتوقع أن يقوم اجليش اللبناني بعدم السماح ملتظاهرين 
بالتوجه إلى احلدود معها، وأن "إسرائيل لن تسمح بانتهاك سيادتها وستلجأ إلى القوة ملنع أي 
تسلل". وتابعت الصحيفة أنه إزاء توقعات املؤسسة األمنية اإلسرائيلية بأن احلدود مع سورية لن 
تشهد توجه متظاهرين من سورية باجتاه اجلوالن احملتل، مثلما حصل قبل اقل من عام "بسبب 
الوضع األمني الداخلي في سورية"، وحيال التقديرات بأن قوات األمن األردنية واملصرية لن تسمح 
ملتظاهرين بالتوجه من أراضيهما إلى احلدود مع إسرائيل، فإن "املنطقة احلساسة" هي احلدود مع 

لبنان "وعليه مت التوجه إلى احلكومة اللبنانية بالعمل على تفادي تسخني احلدود". 

محمد مراح زار اسرائيل / بقية
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية السبت عن برنار سكارسيني رئيس االستخبارات الداخلية 
الفرنسية ان مراح احتجز لفترة قصيرة على يد الشرطة االسرائيلية في القدس عام 2010 بعد 

ان عثروا على سكني بحوزته.
ولم تؤكد الشرطة االسرائيلية اعتقال مراح اال انها اعلنت انها ما زالت "حتقق في املوضوع". 
وبحسب احملللني االسرائيليني فان مراح رمبا قدم الى اسرائيل جلمع املعلومات او ليخضع لتدريبات 

مع فصائل فلسطينية.
املاضي "ان حدثت هذه  العسكرية االسبوع  السابق لالذاعة  املوساد  وقال داني ياتوم رئيس 
اليها وفحص ما حدث ومعرفة دوافعه وان كان قدم هنا  الرجوع  الزيارات بالفعل يجب علينا 
جلمع املعلومات او للخضوع لتدريبات". وكان مراح )23 عاما( وهو من اصل جزائري قتل سبعة 

اشخاص في تولوز ومونتوبان بني 11 و15 اذار بينهم اربعة يهود.
 


