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 قلب مدينة الخليل في دائرة التهويد
الخليــل- وفــا- مدينــة 
قها  ســو و  . . لخليــل ا
المركــزي.. كانتــا تعجان 
طنيــن  ا لمو ا كــة  بحر
القادمين من كل القرى، 
والمخيمــات،  والبلــدات، 
إلــى  االنطــالق  ومنهــا 
باقي محافظــات الوطن، 
فكانــت أول مــا يحتضن 
القادميــن، وآخــر وجهــة 
لهــم قبــل وداعهــا، ومــا 
للتهويــد،  هدفــا  زالــت 
وشــهد تاريخها في العام 
1983 تطــورا كبيــرا في 
أطماع االحتالل، والذي لم 
يفوت أي مناسبة، لتنفيذ 
مخططاته في االســتيالء 
علــى أهم المواقــع لبناء 

الحي اليهودي في قلبها.
نية  االســتيطا لخطــط  ا
 فــي المدينــة لــم تنتــه
حكومــة  مــن  بقــرارات 
االحتالل، التي كان آخرها 
المصادقــة علــى بناء 31 
وحدة ســكنية فــي مكان 
محطة الباصات المركزية 
. تالها قــرار تجميد لمدة 
شهر من محكمة االحتالل، 
اإلجــراءات  الســتكمال 
القانونية. وأوضح محامي 
لجنة اعمار الخليل توفيق 
جحشــن «أن تسرب قرار 
بنــاء وحدات اســتيطانية 
فــي اإلعالم اإلســرائيلي 
هو شيء مدروس من قبل 
القرار  االحتالل، لتمريــر 
في حال عدم االعتراض، 
باعتبــار أنهم اســتنفدوا 
كافة اإلجراءات القانونية، 

وال يوجد اعتراض».
وأشــار جحشــن إلــى أن 
عملية المتابعة من الوحدة 
للجنة  التابعة  القانونيــة 
اعمار الخليل بالتعاون مع 
بلدية الخليل، دفعت لجنة 

التنظيــم والبنــاء األعلى 
إلــى تجميد  اإلســرائيلي 
قرار المصادقة على بناء 
31 وحــدة ســكنية لمــدة 
شــهر، الســتكمال كافــة 
اإلجراءات القانونية، مبينا 
أن مصدر المعلومات دائما 
يجــب أن يؤخــذ من جهة 
رسمية وليس من وسائل 

اإلعالم.
وأضاف: في تاريخ 10/16 
من الشهر الماضي كانت 
جلســة للمصادقــة على 
الترخيص، في  مخطــط 
التنظيــم والبناء  مجلس 
األعلــى فــي بيــت ايــل، 
وهي لجنة خاصة بإعطاء 
فــي  البنــاء  تراخيــص 
الغربيــة، وقامت  الضفة 
القانونية بتقديم  اللجنة 
اعتراض أولي باسم بلدية 
الخليل. بعد ثالثة ساعات 
مــن الجــدال مــع مجلس 
التنظيــم، قــررت تجميد 
المصادقــة حتــى  قــرار 
11/18، لســببين: إعطاء 
البلديــة فتــرة الســتنفاد 
إجراءاتهــا القانونيــة في 
لطلــب  وا العتــراض،  ا
مــن المســتوطنين إثبات 

عالقتهم باألرض.
وتابــع: األمــور متعلقــة 
بتنفيــذ 7 شــروط، مــن 
ضمنهــا: إثبــات عالقتهم 
باألرض، وحل اإلشكاالت 
القانونية، مبينا انه حسب 
القانون فإن بلدية الخليل 
الحقــوق  هــي  صاحبــة 
والتصرف والمنفعةبالمح

طة  المركزيــة  للباصات 
القديمة .

وأضاف أن القائد العسكري 
يضــع يــده علــى األرض 
الثمانيني ات،  منــذ بدايــة 
ويستخدم محطة الباصات 

المركزية( الكراج القديم) 
الشــهداء  وســط شــارع 
منــذ نهايــة الثمانينيات، 
وكان يســتخدم معسكرا 
لجيش االحتالل وألغراض 
عسكرية أخرى، وفي حالة 
انتهــاء اســتخدمه لهــذه 
األغراض يجــب أن ترجع 
إلى بلدية الخليل، وعملية 
جمعيــة  إلــى  تســريبها 
مجددي الحي االستيطاني 
بالخليل غير قانونية وغير 
شــرعية، ويمس بحقوق 
بشــكل  الخليــل  بلديــة 

صارخ.
وقــال جحشــن: عمليــة 
إعطــاء تصريــح بالبنــاء 
يعتبر تسريبا وتواطؤا من 
القائد العسكري لجمعية 
للبنــاء على  اســتيطانية 
األرض المذكورة، ويعتبر 
هذا تجســيدا لالستيطان 
غير الشرعي في المنطقة، 
وتواطؤا من دولة االحتالل 
علــى المنطقــة، والتــي 
يجــب عليهــا المحافظــة 
المحتلــة  األرض  علــى 
وعلى  المواطنين، حسب 
القانون الدولي، وحســب 
اتفاقيــة جنيــف. واعتبــر 
تجميد القرار االستيطاني 
لمدة شــهر انجازا، وتوقع 
أن تأخــذ القضيــة وقتــا 
 ، فيهــا للنظــر  يــال  طو
العليا  المحكمة  وستدخل 
ومحكمــة  اإلســرائيلية، 
االعتراضات في «عوفر»، 
المركزية بعد  والمحكمة 

الطعن بالقرار.
وبين أن هناك تحركا دوليا 
ودبلوماســيا،  سياســيا، 
المحلي،  المستوى  وعلى 
مؤكــدا متابعــة  اللجنــة 
الســبل  كل  القانونيــة 
والطــرق وكافة أشــكال 

التقاضي، إليقاف التغول 
االستيطاني في المنطقة.  

مــن جانبــه، أشــار مدير 
عــام لجنة اعمــار الخليل 
عمــاد حمدان، أن مخطط 
البنــاء مكــون مــن ثالث 
بنايات موزعة على إحدى 
وثالثين شــقة ســكنية، 
تقع علــى مســاحة تزيد 
عن 700 مترا مربعا، وتم 
االســتيالء على المنطقة 
ألغــراض عســكرية في 
عام 1983م، مبينا أنه تم 
مخالفة القانون عدة مرات 
المســتوطنين  بإســكان 
وجــرى  المنطقــة   فــي 
مالحقتهم قانونيا، إال أن 
محكمة االحتالل بينت أن 
الجيش  وجودهم لخدمة 

وليس لإلقامة والســكن. 
وأكد حمدان أن االستيطان 
غير شرعي بكل األحوال، 
زوال،  إلــى  واالحتــالل 
وســيتم االســتمرار فــي 
مــن  القضيــة  متابعــة 
خالل اإلجراءات القانونية 
القضائيــة  الجهــات  مــع 
المختصــة حتــى نهايــة 
درجات التقاضي بالتعاون 
مــع بلدية الخليــل، وبذل 
أجــل  الجهــود، مــن  كل 
إلغاء المصادقة المذكورة 
ووقف أي تبعات قد تترتب 
عليها، باعتبــار أن تنفيذ 
هذا المشــروع هو اعتداء 
سافر على حقوق البلدية، 
وتجســيد لالستيطان في 

قلب مدينة الخليل .

بدوره، قال خبير الخرائط 
واالســتيطان عبد الهادي 
المشــروع  أن  حنتــش، 
بعــد  االســتيطاني جــاء 
إعــالن ســلطات االحتالل 
منح مســتوطني «كريات 
أربع» إنشاء مجلس بلدي 
بالخليــل، وهــم يعززون 
هذا القرار ببناء 31 وحدة 
قلــب  فــي  اســتيطانية 
مدينة الخليل، وتهدف إلى 
جمــع البؤر االســتيطانية 
فــي محيــط  الموجــودة 
المدينة في هذه البلدية.

وأضاف ســلطات االحتالل 
تعيــد تســمية الشــوارع 
وكذلك سحب الصالحيات 
بلديــة  مــن  الخدماتيــة 
الخليــل في هــذه األجزاء 

مــن المدينــة ســواء في 
منطقــة (H2) أو خارجها، 
واقتطاعهــا إلــى «كريات 
أربــع» الجديــدة، وفصل 
هذه المنطقة عن مدينة 
الخليل، وهــذا يعني من 
الناحيــة العمليــة فصــل 
مثلمــا  المنطقــة  هــذه 
فعلت في مدينة القدس، 
الضفــة  عــن  وفصلتهــا 
الغربيــة، وبالتالي تلحق 
القديمــة والكتل  البلــدة 
االســتيطانية الموجــودة 
اســتيطانية  كتلــة  إلــى 
جديدة «كريات أربع» على 
غرار الكتل االســتيطانية 
الكبيرة في الضفة الغربية 
(ارئيل ، وغوش عصيون، 

ومعالي ادوميم).

وأوضح حنتش، أن محطة 
الباصــات القديمــة التــي 
ينوي االحتالل إقامة الحي 
االســتيطاني فيهــا كانت 
مصادرة بأمر عســكري، 
وتــم االعتراض عليه من 
قبل بلديــة الخليل، وفي 
مــن  قــرارا  اتخــذ  حــال 
العليا»  قبــل «المحكمــة 
اإلســرائيلية بإلغاء األمر 
العسكري، فســتعود إلى 
أصحابها الشرعيين وهي 
ملك لبلدية الخليل. واشار 
إلى انه مشروع استيطاني 
كامــل متكامــل يخطــط 
له فــي مدينتــي القدس 
والخليل، ويستهدف عدم 
إقامة الدولة الفلسطينية 

على أراضي عام 1967.

 قلقيلية: المحافظ يزور بلديتي قلقيلية وحبلة

 محافظة سلفيت تبحث استعدادها لمواجهة الشتاء 
سلفيت- الحياة الجديدة- بحث محافظ سلفيت اللواء 
ابراهيــم البلــوي أمس، مع رؤســاء الهيئــات المحلية 
وممثلي المؤسســات االمنية والرسمية المختصة في 
مقــر المحافظــة، االحتياجــات واالســتعدادات الالزمة 
لمواجــة الطــوارئ والكــوارث التي قد تقــع في فصل 
الشــتاء. واشــاد البلــوي بالجهــود التي تبذلهــا غرفة 
العمليات المشتركة، والطواقم المختصة والمتطوعين 
فــي حال وقوع اي طارئ او كارثة بيئية، مشــددا على 
ضرورة رفع الجاهزية االدارية، واعداد خارطة باالماكن 
الخطــرة وتوعية المجتمــع المحلي الخــذ االحتياطات 

الالزمة قبل قدوم فصل الشتاء. 

 «تربية سلفيت» تنظم عمال تطوعيا 
في مشفى الشهيد ياسر عرفات

ســلفيت- الحياة الجديدة- 
مرشــدات  فرقــة  نفــذت 
حــارس  بنــات  مدرســتي 
بديــا  وبنــات  نويــة,  لثا ا
األساسية العليا, أمس، عمال 
تطوعيا في مشفى الشهيد 
ياســر عرفات تحــت عنوان 
خدمة وتنمية المجتمع, وذلك 
بحضــور محافــظ ســلفيت 
ابراهيــم البلــوي، والناطق 
باســم المؤسســة األمنيــة 
اللــواء عدنــان الضميــري, 
التربيــة والتعليــم  ومديــر 
العالي أمين عــواد, والنائب 
الفني محمد األقرع, والعديد 
المؤسســة  مديــري  مــن 
األمنية, ومشرفي الكشافة 
بشرى ياسين ورامي نواس.

واستقبل عواد الطالبات في 
مقر المديريــة قبل التوجه 
الــى المشــفى, مثمنــا دور 
الفرق الكشــفية اإلرشادية  
صقــل  فــي  لمــدارس  با
الشخصية القيادية للطالب, 
وانخراطهم في عدة أنشطة 
وبرامج حياتية يومية تهدف 
إلــى غــرس مفهــوم خدمة 

وتنمية المجتمع فيهم.
وتم توزيع المرشــدات على 
أقسام المشــفى المختلفة, 
وتعريفهم بها وبآلية العمل 
فيها واألجهزة المستخدمة, 
وقدمــن المســاعدة لبعض 
المرضــى, وأجريــن بعض 
التطبيقــات العمليــة, مثل: 
قياس درجة الحرارة, وضغط 

الطعــام  وتقديــم  الــدم, 
للمرضى وغيرها.

وشــارك الضميري والبلوي 
المرافــق  والوفــد  وعــواد 
جولــة  فــي  والمرشــدات 
تفقدية ألقســام المشفى, 
واطلعــوا على ســير العمل 
فيه وعادوا بعض المرضى.

عــن  المرشــدات  وأعربــت 
ســعادتهن باالنخــراط في 
هــذه النشــاطات, مثمنــات 
لتربيــة  ا مديريــة  دعــم 
العالي وشــاكرات  والتعليم 
لجهــود القائــدات ومديرات 
المدارس ومشرفي الكشافة 
لتمكينهــم  لمرشــدات,  وا
من تنفيــذ هــذه الفعاليات 

الهادفة. 

 الخليل: بحث تحسين الواقع
 البيئي لمدارس جنوب المحافظة

الجديدة-  الحياة  الخليل- 
عقــدت مديريــة التربيــة 
والتعليــم- جنــوب الخليل 
بالتعــاون مع المؤسســات 
المعنية والشريكة، أمس، 
اجتماعــا لتشــكيل لجنــة 
صحيــة لوائيــة لتحســين 
الواقع الصحي والبيئي في 

مدارسها.
االجتمــاع،  فــي  وشــارك 

إلــى جانب النائــب االداري 
الرحمــن  عبــد  للتربيــة 
الدراويش ورئيسي قسمي 
الصحة المدرسية والميدان 
البلديات  التربوي، ممثلــو 
القرويــة في  والمجالــس 
جنوب الخليل والمؤسسات 

الحكومية واألهلية.
وأكد الدراويش على أهمية 
تشكيل لجنة صحية لوائية 

بمشــاركة اكبر عــدد من 
المؤسســات الفاعلة ، من 
اجــل توفيــر بيئــة صحية 

وآمنة للطلبة.
ومــن شــأن هــذه اللجنــة 
توفيــر األمــان والســالمة 
العامــة، وتعزيــز الجانــب 
التوعوي، واالستجابة ألي 
طــارئ خاصةً فــي فصل 

الشتاء.

 «بكدار» يوشك على إنهاء األعمال 
في مسرحين لجامعة القدس المفتوحة

 رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
المشــاريع  دائــرة  أفــادت 
فــي المجلــس االقتصــادي 
الفلسطيني للتنمية واإلعمار 
«بكــدار»، أمــس أن أعمــال 
التنفيــذ لمســرحي جامعــة 
القدس المفتوحة في فرعيها 
بنابلس والخليل، قد شارفت 

على االنتهاء.
وأوضح مدير المشــاريع في 
رائــد  المهنــدس  «بكــدار» 
عنبتــاوي، أن المشــروعين 
بقيمة تقارب المليون و600 
مــن  بتمويــل  دوالر،  ألــف 
صندوق النقد العربي، بإدارة 

البنك اإلسالمي للتنمية.

وأشــار إلى أن المشــروعين 
العمليــة  لتعزيــز  يهدفــان 
التعليمية في الجامعة، إضافة 
إلى أن توفير مســارح ضمن 
المواصفات العالمية يشــجع 
النشاطات والعروض الفنية 
والثقافية، خصوصا في ظل 
ندرة المســارح بفلســطين. 
وقال المهندس المشرف على 
المشــروع ســامر الخاروف، 
إن مســرح الجامعــة بفــرع 
نابلــس عبــارة عن مســرح 
داخلي بشــكل دائري يتسع 
لنحو 380 مقعــدا.، موضحا 
أن المشــروع بقيمــة مليون 
ألــف دوالر ويشــمل  و130 

إنشاء المبنى وتشطيبه بكل 
ما يتطلبه من أعمال ديكور 
وصوتيــات وإضاءة وتكييف، 
ضمن المواصفــات الخاصة 

بالمسارح.
وأضاف أن مشــروع مســرح 
الجامعة في الخليل يقتصر 
على تشطيب المسرح بقيمة 
ألــف دوالر، ويشــمل   550
إنشــاء مــدرج مــن الباطون 
ومنصة المسرح والتشطيبات 
ت  ا ر يكــو لد با صــة  لخا ا
والصوتيــات واإلنارة وغرفة 
التحكــم واألبــواب العازلــة 
للصــوت، مبينا أن المســرح 
يتسع أيضا لنحو 380 مقعدا.

 قلقيلية- الحياة الجديدة- 
أكــد محافــظ قلقيلية رافع 
رواجبــة، على دور البلديات 
المحليــة فــي  والمجالــس 
المواطنين،  تعزيز صمــود 
ودفــع عجلــة التنميــة من 
خالل توفير الخدمات والبنى 
البلديــات  التحتيــة، داعيــا 
والمجالس المحلية للتكامل 
من اجــل النهوض وتقديم 

خدمات أفضل. 
جاء ذلــك خالل زيــارة قام 
بها رواجبــة والتقى خاللها 
مع رئيس البلدية د.هاشم 
المصري وطاقم من البلدية، 
وبلديــة حبلــة التقى فيها 
رئيس البلدية بدر شــقير 

وأعضاء البلدية.
بجهــود  رواجبــة  وأشــاد 
ت  سســا مؤ و ت  يــا لبلد ا
المحافظــة، مؤكــدا علــى 
دورهــا في خدمة المجتمع 
ت  ا عد لمســا ا يــم  تقد و
إلى  للمواطنيــن، مشــيرا 
واقــع المحافظة وظروفها 
الخاصــة نتيجــة لالحتالل 
وسياســاته االســتيطانية 

الهادفة إلى تفريغ األراضي 
وقــال  مواطنيهــا،  مــن 
«ان البلديــات والمجالــس 
المحلية تســاهم بشــكل 
فعال فــي تعزيــز صمود 
خــالل  مــن  المواطنيــن 

مشــاريع البنــى التحتيــة 
وتهيئــة الظروف المالئمة 
لالستثمار وبناء المشاريع 

التنموية».
وثمن رئيــس بلدية حبلة 
شــكره  وقــدم  الزيــارة 

دعمــه  علــى  للمحافــظ 
 ، يــة للبلد صــل  ا لمتو ا
وقــدم شــرحا مفصال عن 
البلــدة واحتياجاتها  واقــع 
من مشــاريع بنــى تحتية 
ومشــاريع تنموية. وجرى 

خالل الزيارتين بحث عدة 
قضايــا تتعلــق بالتنميــة 
والمشــاريع، كمــا اســتمع 
المحافظ الى شرح مفصل 
المدينة  حــول احتياجــات 

والبلدة من مشاريع. 

المحافظ خالل الزيارة


