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فقد هوية
كوبر  - اعلن انا هبة علي حسن ابو الحاج  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 851301358 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

4/8 د
   دولــة فلسطيــن

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة خان يونس الشرعية

االبتدائية

 تبليغات شرعية 
إلى المدعي عليهم : حازم وحمدان ورواء ورغدة أوالد موســي حمدان األغا من خان يونس وســكانها 
ســابقا والمقيمين حاليا في اإلمارات العربية المتحدة ومجهولين محل اإلقامة فيها – والمدعي عليه : 
محمد موســى حمدان األغا من خان يونس وســكانها سابقا والمقيم حاليا في جهورية مصر العربية 
ومجهول محل اإلقامة فيها مع العلم أن موســى حمدان ســعيد األغا مشــهور ب موسى حمدان إسعيد 
األغا – يقتضى حضوركم إلى محكمة خان يونس الشرعية يوم الخميس الموافق 2018/5/10م الساعة 
الثامنة صباحا وذلك للنظر في القضية أســاس 2017/465م وموضوعها إثبات هبة والمقامة عليكم 
من قبل المدعية : تهاني دياب شاكر األغا من خان يونس وسكانها وكيلها المحامي الشرعي صبحي 
البيوك . وإن لم تحضروا في الوقت المعين أو ترسلوا  وكيال عنكم يجر بحقكم االيجاب الشرعي لذلك 

صار تبليغكم حسب األصول . وحرر في 19 من رجب لسنة 1439هـ وفق 2018/4/5م. 

قاضي خان يونس الشرعي / الشيخ / أحمد محمود عاشور  

وزارة الحكم المحليدولــة فلسطيــن

إعالن  صادر عن اللجنة المحلية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بإيداع 
مخطط تفصيلي للشارع رقم (13090) والشارع رقم (13096) والشارع رقم 
(13199) والشارع رقم (13195) والشارع رقم (13998) ضمن حي الكتيبة 
منطقة تنظيم : خان يونس  - قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936 

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم (2018/8) المنعقدة بتاريخ 
2018/2/28 عن إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم (13090) والشارع رقم (13096) والشارع رقم 
(13199) والشارع رقم (13195) والشارع رقم (13998)ضمن حي الكتيبة المار بالقسائم رقم (20-19) 

من القطعة رقم (43) والقسائم رقم (1-2-3) من القطعة رقم (46) .
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما إيداعا مجددا من تاريخ هذا اإلعالن .

وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشروع 
اإلطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب 

اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس .
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

رئيس اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن   بمحافظات غزة
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سلطة االراضي

اإلدارة العامة لتسجل األراضي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات ( 232   / 2018 )

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد : جاسم عصام ياسر رشدي الشوا 
من سكان غزة هوية رقم 919790139 بصفته وكيال عن : همام رشاد سعيد الشوا

بموجب وكالة رقم : 1876 / 2018 الصادرة عن األردن
          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة   712  قسيمة  6  المدينة غزة التفاح
 فمن له أي اعتراض بهذا الشــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمســة عشــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســوف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    8/ 4/ 2018م

مسجل أراضي غزة / أ. عصام الحمارنة
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هيئة التقاعد الفلسطينية 

اعالن رقم 2018/1 
تعلن هيئة التقاعد الفلسطينية عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب على 
بنــد العقود للعمل في مكتب هيئة التقاعد الفلســطينية / مركز الخليل 

حسب الشروط التالية: 
* وظيفة محاسب عدد (2) 

1 - حاصل على الدرجة الجامعية األولى في المحاسبة. 
2 - مهارة التعامل مع البرامج المالية. 

3 - القدرة على عمل المطابقات المالية. 
4 - معرفة بالقوانين واألنظمة االدارية المعمول بها في الدوائر الحكومية. 

5 - مهارة االتصال والتواصل. 
6 - خبرة ال تقل عن سنتين. 

7 - ان يكون من سكان الخليل وضواحيها. 
الوثائق المطلوبة: 

1 - السيرة الذاتية. 
2 - صورة عن الهوية الشخصية. 

3 - صورة عن شهادة الميالد. 
4 - صورة مصدقة عن المؤهالت العلمية. 

5 - صورة عن الدورات والخبرات. 
تســتقبل الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/4/12 وحتى 

موعد أقصاه نهاية دوام يوم االربعاء الموافق 2018/4/18. 
* مالحظة: ال يستقبل اي طلب غير مستوفي الشروط 

تستقبل الطلبات على العنوانين االلكترونية التالية: 
 yaksh@ppag.ps

 szayed@ppag.ps

د. ماجد عطا الحلو 
رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية 
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وزارة األشغال العامة واالسكان

إعــالن طـرح عطــاء
اعادة انشاء مدخل جامعة العروب/ محافظة الخليل

(MPWH/MOF/2018/ 009) عطاء رقم
   تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

اعادة انشاء مدخل جامعة العروب/ محافظة الخليل
1. المؤهلــون لالشــتراك في العطــاء: المقاولين المصنفيــن لدى لجنة 

التصنيف الوطنية في مجال الطرق درجة ثالثة فأعلى .  
2. يمكن الحصول على أية معلومات اضافية من االدارة العامة للطرق في 

الوزارة على تلفون 296600602 او من العنوان المذكور ادناه.
3. الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين المشاركة في هذا العطاء 
االطالع والحصول على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة  في مقر 
وزارة االشغال العامة واالسكان (الطابق الخامس) في رام اهللا- دوار محمود 
درويــش – مجمع الوزارات، اعتبــارا من يوم  االثنين الموافق 2018/4/9  
حتــى نهايــة دوام يوم االربعــاء الموافق 2018/5/2 خــالل اوقات الدوام 
الرسمي، مقابل رسم غير مسترد مقداره (400 شيكل) للمناقصة يودع 
في بنك فلســطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية -األشغال على 

حساب رقم 8/219000/3001  في البنك. 
علــى ان يتم ابراز شــهادة تصنيف ســارية المفعول وصــادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  
4. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســتنظم زيارة ميدانية للموقع يوم 
االثنين الموافق 2018/4/29، الساعة العاشرة صباحا ستنطلق من مديرية 
أشغال واسكان الخليل،  وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات 
المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون اخر موعد 

الستقبال االستفسارات مساء يوم الخميس 2018/5/3.
5. كفالــة دخــول العطاء: يرفق مــع العطاء كفالة دخــول العطاء بقيمة 
(40000 شــيكل) لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون 
العــروض صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة ســارية 
المفعــول لمدة 120 يوما تبــدأ من تاريخ فتح العطــاء (حتى 2018/9/6 

على االقل).
6. تســليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتســليم الوثائق وفتح المظاريف 
فــي مبنى الوزارة فــي رام اهللا- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – 
الطابــق الخامس ،هو يوم االربعاء الموافق 2018/5/9 الســاعة الحادية 

عشرة صباحا.
7. العنــوان: وحــدة عطاءات الوزارة- وزارة االشــغال العامة واالســكان – 

الطابق الخامس
مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام اهللا - فلسطين

تلفون:  -2987888 02  فاكس: 2987890-02 مديرية الخليل 2227663 - 02
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان
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خالل زيارته للقدس المفتوحة في الخليل

العالول: نعقد المجلس الوطني دفاعا عن المنظمة ومؤسساتنا الوطنية
الخليل- الحيــاة الجديدة- زار نائب 
القائــد العــام لحركــة فتــح محمود 
العالــول، يرافقه عماد خــواط أمين 
ســر إقليم وســط الخليل وعددا من 
أعضــاء اإلقليم، فرع جامعة القدس 
المفتوحة في الخليــل، والتقى فيها 
أعضاء هيئــة التدريس والموظفين 
اإلدارييــن وطلبــة الجامعة ومجلس 

اتحاد الطلبة.
القــدس  جامعــة  العالــول  وحيــا 
المفتوحــة، ممثلــة برئيس مجلس 
أمنائهــا ورئيســها، وأعضــاء هيئــة 
التدريس والعاملين والطلبة، وقال: 
«هــذه الجامعة عزيزة علي، ففكرة 
تأسيسها واكبت الشهيد ياسر عرفات، 
وكان مبرر وجودها مواجهة اإلجراءات 
التعسفية التي فرضها االحتالل ضد 
الجامعات الفلسطينية، كما أنها جاءت 
لتلبي االحتياجات الكبيرة من التعليم 
العالي لشــعبنا، فــأدت دوراً تعليمياً 
ونضالياً أنارت به بيوت شعبنا بالعلم، 
كما عززت صموده فوق أرضه، ونحن 
نرى في كل يوم تفوق خريجيها في 

مختلف المجاالت».
وفي تطرقه للجانب السياســي، أكد 
أن شــعبنا- ورغم معاناته من ظلم 

االحتالل- يزداد تمسكاً بأرضه وحقه، 
وســيبقى صامــداً وســينال حقوقه، 
وســيقيم دولتــه وعاصمتها القدس 

الشريف فوق أرضه المحررة.
وتابع: «إن قناعة شعبنا وقيادته بعدالة 
قضيته تجعلنا نتمسك بمواقفنا وإن 
لم تعــد تحتل األولويــة لدى بعض 
الدول. فالقيادة الفلسطينية ال تكل 
وال تمــل مــن بــذل أقصــى الجهود 
من أجــل فضح ممارســات االحتالل 

وأطفالنــا  أرضنــا  ضــد  وإجراءاتــه 
بانتصــارات  مشــيداً  ومقدســاتنا»، 
شعبنا في معركة الكنائس ومعركة 

البوابات.
وأكد العالول أن القيادة الفلسطينية 
تضــع نصــب عينيها تحقيــق وحدة 
شعبنا، ولن تمل الحوار في أي مكان 
من أجل إنهاء االنقسام وإعادة اللحمة 

لشعبنا.
أما فيما يتعلــق بالمجلس الوطني، 

فأوضــح أن حركة فتــح وافقت على 
تأجيــل انعقــاده مــرات عــدة، مــن 
أجــل جمع الــكل الفلســطيني تحت 
سقفه، وحينما وصلت إلى قناعة بأن 
مؤسســاتنا في خطر، وعلى رأســها 
مؤسسات منظمة التحرير، قررت أن 
تعقد المجلــس، وهي حريصة على 
حضــور فصائل منظمة التحرير في 

هذه الدورة المهمة.
 وأعلــن العالول أن األيــام القريبة 
ستشــهد توجه وفد من حركة فتح 
للقــاء قــادة الفصائل فــي الخارج، 
فــي  ســيعقد  المجلــس  وقــال إن 
الداخــل وبالتواصل عبــر (الفيديو 
كونفرنس) مع األخوة خارج الوطن. 
تمثيــل  حــول  ســؤال  علــى  ورداً 
المرأة في المجلــس الوطني، بين 
العالــول أن هنالــك حصــة (كوته) 
نسائية ســتتوافق عليها الفصائل 

الفلسطينية.
وأشــار إلى أن القيادة الفلســطينية 
اتخــذت موقفــاً مفاده عــدم التدخل 
فــي شــؤون الــدول األخــرى، مبيناً 
أن اســتراتيجية القيــادة تقوم على 
األصدقــاء وتضييق  دائــرة  تكثيــف 

دائرة األعداء.

العالول خالل الزيارة.

«األورومتوسطي» يوجه شكوى عاجلة لمقرر 
األمم المتحدة حول استهداف الصحفيين

جنيــف- الحيــاة الجديــدة- وجــه المرصــد 
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان صباح أمس 
شــكوى عاجلة لمقرر األمم المتحدة الخاص 
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي 
والتعبير حول استهداف الصحفيين على حدود 

قطاع غزة.
ودعا «األورومتوســطي» في الشــكوى لفتح 
تحقيق دولي عاجل في قتل الصحفي ياســر 
مرتجــى (30 عامــا)، وهــو أب لطفــل وكان 
يرتدي سترة الصحافة، أثناء تغطيته الصحفية 
لمظاهــرات الجمعــة الماضيــة علــى حــدود 
القطاع. وقــال «األورومتوســطي» إن أربعة 
خبــراء من األمم المتحــدة من ضمنهم مقرر 
حرية التعبير أصدروا بيانا عاجالً على خلفية 
األحــداث في غــزة، أكدوا فيه حظــر القانون 
الدولــي الصــارم الســتخدام القــوة من قبل 

المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.
وقــال «األورومتوســطي» في الشــكوى إنه 
وبالرغم من تأكيد منظمي االحتجاجات على 
سلمية الفعاليات، إال أن قناصة جيش االحتالل 
قتلــوا 17 متظاهــراً عند الحدود لم يشــكلوا 
تهديدا مباشرا للجنود، وأصابوا حوالي 1200 

آخرين في 30 آذار 2018.
وأوضح «األورومتوســطي» أنه وبالرغم من 
لجوء المحتجين إلى إشعال اإلطارات المطاطية 
الجمعة الماضية للحد من رؤية قناصة جيش 
االحتــالل، إال أن هــذا لم يحمهم مــن نيران 
القناصة، حيــث قتل 9 مدنييــن بالرصاص، 
بينهم الصحفي ياسر مرتجى وأصيب المئات.

ودعــا «األورومتوســطي» فــي رســالته إلى 
ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضغط على 
الحكومة اإلســرائيلية للتوقف عن انتهاكاتها 
ضد الفلســطينيين فــي غزة ورفــع الحصار 
فورا، والســماح للفلســطينيين بالتعبير عن 

آرائهم دون تهديد أو قتل أو ترهيب.
كمــا عبــر المرصد الدولــي عن أملــه باتخاذ 
إجــراءات فورية فــي هذا الصــدد، من خالل 
التواصل مع الســلطات اإلســرائيلية وضمان 
عدم تعرض المدنيين لألذى أثناء ممارستهم 

لحقهم في االحتجاج والتجمع السلمي.
وفــي ذات الســياق، قال األورومتوســطي إن 
خبراء األمم المتحدة دعوا في بيانهم األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلجــراء تحقيــق في 

ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين. 

نقابة محرري الصحافة اللبنانية
 تدين الجرائم اإلسرائيلية

بيروت- وفا- أدانــت نقابة محرري الصحافة 
اللبنانية بشدة الجرائم التي يرتكبها االحتالل 
الســليبة»،  «فلســطين  فــي  االســرائيلي 
واألســاليب الوحشــية فــي قمــع التحــركات 
المشروعة للفلســطينيين في إطار فعاليات 
إحيــاء يــوم االرض، والتي أدت الى ســقوط 
العديد من الشهداء وجرح المئات في استخدام 

غير مسبوق للقوة المفرطة.
وأكدت النقابة في بيان امس أن هذه الجرائم 
طالت الصحفيين الذين يتولون تغطية هذه 
التحركات، ما أدى الى سقوط شهيد منهم هو 

ياسر مرتجى.
واشــارت النقابة الى ان كل ذلك يأتي وسط 

صمــت دولــي وعربــي مريب، يشــي بوجود 
تواطؤ وقرار بتصفية القضية الفلســطينية 
نهائيــا، وبدايــة مؤشــراتها اعــالن القــدس 

عاصمة أبدية إلسرائيل.
وحيت نقابة المحررين الشــعب الفلسطيني 
وباركت انتفاضته، معلنة تضامنها مع الزمالء 

الصحفيين في األراضي المحتلة.
وطالبت الشــعب العربي بكسر جدار الصمت 
اإلســرائيلي  اإلجــرام  علــى  واالعتــراض 
المتمــادي، داعيــة الــى وقفــة تضامنية مع 
الصحفيين الفلســطينيين فــي مقر النقابة 
الساعة الثانية عشــرة ظهر األربعاء المقبل 
الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري.

28 انتهاكا بحق الصحفيين خالل الشهر الماضي
أحمــد قفــة، رصاصــة حية 
 فــي قدمه، والمصــور الحر
أحمــد معمــر برصاصة في 
بطنــه، والمصــورة الحــرة 
نور النجار، والصحفية الحرة 
هالة الحسنات، بحالة اختناق 
وحــدة  ومراســلة  شــديدة 
االعــالم الميدانــي التابعــة 
لوزارة االعالم آمنة الدبش، 
بقنبلــة غاز فــي قدمها ادى 
الى حروق وتمزق بالعضل.

كما أصيــب الصحفي محمد 
اثنــاء  غــاز  بقنبلــة  جــودة 
تغطيته مسيرة العودة وسط 
قطــاع، واصيــب الصحفــي 
هيثم عفانة باالختناق أثناء 
تغطيته مسيرة العودة شرق 
رفح. وأصيبت مراســلة قناة 
الغــد نفيــن ســالم وزميلها 
المصــور جهاد بحالة اختناق 

شــديدة جــراء قنابــل الغاز 
مســيرة  تغطيتهمــا  اثنــاء 
العودة شــرق غــزة. وأصيب 
الصحفــي محمود مدوخ من 
طاقــم «ميديــا تاون» بعيار 
ناري اخترق ســاقه اليسرى 
أطلقه عليه جنــود االحتالل 
بشكل مباشر خالل تغطيته 
مســيرة العودة. فيما اصيب 
مرتجى  محمــود  الصحفــي 
أحد عناصر طاقم عمل موقع 
أخبار فلسطين، بطلق ناري 
في الظهر اثناء تواجده على 
الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وفي القدس المحتلة طردت 
الصحفيين  االحتالل  شرطة 
من منطقة باب العامود في 
القــدس، خــالل تغطيتهــم 
احتجاجــاً ســلمياً تضامناً مع 

قطاع غزة.

رصــدت  وفــا-  اهللا-  رام 
وكالــة األنبــاء والمعلومــات 
فــي  الفلســطينية «وفــا»، 
الــذي  الشــهري،  تقريرهــا 
أصدرتــه امــس 28 انتهاكا 
الصحفيين  بحق  إســرائيليا 

خالل شهر آذار الماضي.
وأوضحت أن عدد المصابين 
من الصحفيين خالل الشهر 
إطــالق  جــراء  المرصــود 
العيــارات المطاطية وقنابل 
للدمــوع  المســيلة  لغــاز  ا
المبرح،  بالضــرب  واالعتداء 
باإلضافة إلى اعتداءات أخرى 
بلغ 16 مصابا. أما عدد حاالت 
االعتقال واالحتجاز وســحب 
وإطالق النار التي  البطاقات 
لــم ينتج عنها إصابات بلغت 

14 حالة.
قــوات  ان  التقريــر  وبيــن 
االحتــالل اســتهدفت خــالل 
مصــور  الماضــي  الشــهر 
صحيفــة «الحيــاة الجديدة» 
الريماوي  عصــام  الصحفي 
بقنبلــة غــاز أصابتــه فــي 
ساعده األيسر، خالل تغطيته 
مسيرة في بلعين، كما أصيب 
الصحفــي عــادل أبــو نعمة 
مراســل وكالــة رويترز في 
أريحا خالل تغطيته مواجهات 
الجنوبــي  المدخــل  علــى 
للمدينــة. واحتجــزت قــوات 
االحتالل طاقم فضائية الغد 
في الخليل لمدة 40 دقيقة، 
فــي حيــن اعتقلــت طالبــة 
مرشــود (21  عــال  اإلعــالم 
عاما) من مخيم بالطة شرق 
مدينة نابلس شمال الضفة 
اســتدعائها  بعــد  المحتلــة، 
قوات  واحتجــزت  للمقابلــة. 

االحتــالل طاقــم تلفزيــون 
«فلســطين» المراسل أحمد 
شاور والمصور طارق أبو زيد 
حوالي ســاعة، قــرب مدينة 
نابلس وأجبروهم على حذف 
المشاهد التي تم تصويرها 

على الكاميرات.
كما منعت مخابرات االحتالل 
مديــر البرامــج العامــة في 
فضائية «القدس» الصحفي 
نواف العامر من السفر على 

معبر الكرامة.
لــة  وكا مصــور  وأصيــب 
«أسوشــيتد بــرس» نجيــب 
إســفنجية  برصاصة  الرازم 
فــي فخــذه األيمــن، خــالل 
علــى  مواجهــات  تغطيتــه 
المدخــل الشــمالي لمدينــة 
البيرة. كذلك احتجزت قوات 
فضائية  مصــور  االحتــالل 
«معــاً» الفلســطينية محمد 
حمامرة وأطلقته بعد خمس 
ساعات، بسبب تصويره في 
جبــل التكروري فــي الخليل 
بالقرب من منطقة عسكرية 
إسرائيلية. كما احتجزت قوات 
االحتالل مصور موقع «معا» 
أكرم  اإللكتروني  اإلخبــاري 
العمــور يومــا واحــدا، أثناء 
تغطيته مواجهــات في بلدة 

تقوع جنوب بيت لحم.
االحتالل  ســلطات  واعتقلت 
مراسل تلفزيون «فلسطين» 
في نابلس بكــر عبد الحق، 
أثنــاء تواجــده علــى معبــر 
بيــن  لواصــل  ا مــة  لكرا ا
لفلســطينية  ا ضــي  ا ر أل ا
والمملكة األردنية الهاشمية. 
كما استهدفت قوات االحتالل 
مصور تلفزيون «فلسطين» 

محمد حسن عناية برصاصة 
معدنية أصابتــه في كتفه، 
المســيرة  تغطيتــه  خــالل 
األسبوعية ألهالي قرية كفر 

قدوم قرب مدينة قلقيلية.
واحتجز جنود االحتالل مصور 
ثائر  تلفزيون «فلســطين» 
فقوســة لمنعه من تصوير 
قيــام أهالي قريــة التواني 
في جنــوب الخليــل بزراعة 
أراضيهم المهددة بالمصادرة 

لصالح االستيطان.
لم  ســا محكمــة  جلــت  وأ
اإلســرائيلية،  العســكرية 
محاكمة مقــدم األخبار في 
الصحفي  فضائية «النجاح» 
رغيــد طبســية إلــى الثالث 
مــن حزيــران المقبــل، بعد 
آذار  فــي 22  عنــه  اإلفــراج 
الحالي بغرامة مالية باهظة 
وشــروط صعبة. كما منعت 
رئيــس  االحتــالل  ســلطات 
مؤسســة «الضميــر»  إدارة 
الصحفي والمحلل السياسي 
عبد اللطيف غيث من السفر 
إضافــة إلــى منعــه الدخول 
إلــى مناطــق الضفــة لمدة 
الـــ  وللمــرة  أشــهر،  ســتة 
14 علــى التوالــي. وأُصيــب 
بجــروح  صحفييــن  ســتة 
تغطيتهــم  أثنــاء  مختلفــة 
مســيرة «العــودة الكبــرى» 
التــي انطلقــت فــي كافــة 
المناطــق الحدوديــة شــرق 
قطاع غــزة وهــم المصور 
الحر علــي العدوي، وأصيب 
فــي  حــي  نــاري  بطلــق 
قدمــه اليســرى والمصــور 
ســين»  شــركة «نيــو  فــي 
لإلنتــاج الفنــي واالعالمــي 

في الذكرى الـ 70 لمجزرة دير ياسين

عشراوي: على إسرائيل أن تعترف 
بمسؤولياتها عن المجازر وتعويض ضحاياها

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
أكدت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر د. حنــان 
عشراوي، أن إسرائيل وعلى 
االحتاللــي  تاريخهــا  مــدار 
واإلحاللــي مــا زالــت ترتكز 
اإلجراميــة  عقيدتهــا  علــى 
والعنصريــة القائمــة علــى 
العرقي؛  التطهيــر  سياســة 
فالقتل وارتكاب المجازر بحق 
السكان األصليين في القرى 
والبلدات والمدن الفلسطينية 
دون حسيب وال رقيب؛ كان وما 
زال نهجهــا من أجل القضاء 
علــى الوجود الفلســطيني، 
وتفريغ األرض من ســكانها 
القضية  وتصفية  األصليين 
الفلسطينية وفرض إسرائيل 

الكبرى.
تصريحــات عشــراوي جاءت 
فــي بيــان امس، لمناســبة 
الذكــرى الـ 70 لمجزرة «دير 
ياسين»، التي ذهب ضحيتها 
ما يقارب من 254 شهيداً ما 

بين امرأة وطفل وشيخ ورجل 
من أهالي القرية الذين قتلوا 
بــدم بــارد، عقــب الهجــوم 
الجماعتــان  نفذتــه  الــذي 
اإلرهابيتــان  الصهيونيتــان 
يوم  «آرغــون» و»شــتيرن» 
التاســع من نيســان 1948، 
العصابتــان  قامــت  حيــث 
باستهداف ومحاصرة القرية، 
الواقعة غرب مدينة القدس 
المحتلة، بمساعدة من قيادة 
مــن  وبدعــم  «الهاغانــاة» 
قــوات «البالمــاخ»، وعملــت 
علــى قصفها بمدافع الهاون 
منافذهــا  كافــة  وأغلقــت 
ومنعت المؤسســات الدولية 
بما فيها الصليب األحمر من 
الوصــول إلى موقع الجريمة 
للوقــوف على مــا حدث على 

أرض الواقع.
«لقــد  عشــراوي:  وقالــت 
ارتكبتها  التي  المذابح  كانت 
إســرائيل فــي دير ياســين، 
الطنطــورة،  قاســم،  كفــر 

نصــر الدين، صالحــة، اللد، 
الدوايمة، حيفا، بيت داراس، 
يــازور، قبيــه، كفر قاســم، 
اإلبراهيمي  الحــرم  ومجزرة 
األقصى،  المســجد  ومذبحة 
ومجازرها في حروبها الثالث 
على قطــاع غزة، إضافة إلى 
الجرائم التي ارتكبتها مؤخرا 
ســلميين  متظاهرين  بحــق 
العودة  مســيرات  خرجوا في 
فــي قطاع غــزة وغيرها من 
المجازر مثاالً حياً على بطشها 
وفاشيتها وتطرفها». مشيرة 
فــي هــذا الســياق، الــى أن 
اســتمرار «دولــة االحتــالل» 
في مصــادرة األراضي وبناء 
المســتوطنات االســتعمارية 
وتوسيع القائم منها، وتهويد 
غزة،  قطاع  وحصار  القدس، 
وفرض سياسة األمر الواقع، 
دليالً واضحاً على أن إسرائيل 
دولــة مارقة تتنكــر لقرارات 
الشــرعية الدوليــة والقانون 

الدولي والدولي اإلنساني.
وشــددت على أن شــعبنا لن 
ينسى ما مر عليه من تشريد 
وأنه  وقتل،  وتهجير  قســري 
صامد على أرضه، ومتمسك 
بلــة  لقا ا غيــر  قــه  بحقو
للتصرف، وفي مقدمتها حقه 
الطبيعي في تقرير المصير، 
كما أكدت على موقف منظمة 
التحرير الفلســطينية الثابت 
في المضي قدماً نحو مالحقة 
إسرائيل قانونياً وسياسياً في 
المحاكــم والمحافل الدولية، 
لتها  ء مســا و ســبتها  محا و
علــى جرائــم الحــرب التــي 
ارتكبتها بحق شعبنا وأرضه 

وممتلكاته.
ن  أ ي  و ا عشــر ت  كــد أ و
االعتــراف  إســرائيل  علــى 
بمســؤوليتها التاريخيــة عن 
وتعويــض  الجرائــم  هــذه 
جميــع  وتطبيــق  الضحايــا 
ذات  لدوليــة  ا رات  لقــرا ا
العالقــة، كمــا حثــت جميــع 
أعضاء المجتمع الدولي، على 
تحمل مسؤولياتهم األخالقية 
والقانونية والسياســية تجاه 
شــعب ودولة تحت االحتالل، 
ومحاسبة ومساءلة إسرائيل 
بالدولــة  واالعتــراف  فــوراً، 
الفلسطينية وتحقيق العدالة 
وتوفير الحماية العاجلة ألبناء 

شعبنا.


