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دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية بيرنباال

 اسم المناقصة: مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي/بيرنباال - القدس
)MOLG- IDB-2022-106( : رقم المناقصة

تعلن بلدية بيرنباال ضم���ن برنامج AMF 81 وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بتمويل من 
صندوق النقد العربي بإدارة البنك اإلس���امي للتنمية/جدة عن طرح عطاء مشروع استكمال 
شبكة الصرف الصحي/بيرنباال - القدس، عطاء رقم: )MOLG- IDB-2022-106(، وذلك وفقا 
للمخططات وجداول الكميات والش���روط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين 

للتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
تدعو بلدي���ة بيرنباال المناقصي���ن ذوي االهلية الى تقدي���م عطاءات بالظرف   .1
المختوم ألعمال مش���روع اس���تكمال ش���بكة الصرف الصحي/بيرنباال-القدس 
علم���ا بان المؤهات المطلوب توفرها لدى المناق���ص الفائز محددة في وثائق 
المناقصة وأهمها أن يكون المناقص مس���جًا ل���دى اتحاد المقاولين ومصنفا 
ل���دى لجنة التصنيف الوطنية بدرجة ال تقل ع���ن درجة رابعة في مجال المياه 

والمجاري.
يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على معلومات إضافية عن المناقصة من   .2
بلدي���ة بيرنباال على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة ]8:00 صباحا [ إلى 

الساعة ]2:00 مساءا[ من أيام السبت الى الخميس.
يمكن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه،   .3

وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها ]150 دوالر أمريكيًا[.
يجب تس���ليم العطاءات في العن���وان المبين أدناه قبل ي���وم  األحد الموافق:    .4
2022/12/18 الس���اعة  11:00 صباح���ًا -  ويجب أن تك���ون صاحية العطاءات 

سارية لمدة ]90 [ يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 
يجب ان يرفق م���ع كل عطاء »كفالة دخول عطاء«بقيمة )6500( دوالر س���ارية   .5
المفعول لمدة 120 يومًا من تاريخ فتح العطاء وفقا للنماذج والش���روط الواردة 

في وثائق المناقصة.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي يوم الثاثاء الموافق 2022/11/29 الس���اعة   .6

11:00  صباحا في مقر البلدية 
7.  س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 
فت���ح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في ]يوم األحد 2022/12/18 الساعة : 11:00 صباحًا[.
األس���عار غير ش���املة لجميع الضرائب وعلى المقاول احض���ار فاتورة ضريبية   .8

صفرية
العنوان المذكور اعاه هو:  .9

 العنوان : بلدية بيرنباال- مبنى البلدية الرئيسي
 رقم الهاتف: 0598989571 / 022441431

birnabala.l.c@hotmail.com البريد االلكتروني 
ماحظة : رسوم االعانات في الصحف على من يرسو عليه العطاء 

رئيس بلدية بيرنباال/ بهجت جودة زيدان

 "أريج": تعداد المستوطنين في الضفة يقارب المليون 
بيت لحم - حس���ن عبد الجواد: ق���ال معهد البحوث التطبيقية 
"أري���ج"، أمس: إن المصادر اإلس���رائيلية تع���ددت فيما يخص 
تعداد المس���توطنين القاطنين في المستوطنات غير الشرعية 

بالضفة.
وأضاف: وفقًا إلحصاءات الجهاز المركزي اإلس���رائيلي لإلحصاء 
للع���ام 2021، فقد بلغ تع���داد المس���توطنين 465,400 مع نهاية 
العام 2021 )باس���تثناء القدس الش���رقية المحتل���ة(، بمعدل نمو 
سكاني للمستوطنين بنسبة 3% مقابل 1.8% في دولة إسرائيل، 
وباحتس���اب عدد المس���توطنين القاطنين في القدس الشرقية 
المحتلة 350,000، يبلغ التعداد اإلجمالي للمستوطنين في الضفة 

.815,400
وأشار إلى أنه وفقًا لإلحصائيات األخيرة الصادرة عن "إحصاءات 
الس���كان اليهود في الضفة الغربية المحتلة"، التي تصدر سنويًا 
بتكلي���ف من عضو "الكنيس���ت" اإلس���رائيلي الس���ابق يعقوب 
كتس���االه )كات���س(، فقد بلغ تع���داد المس���توطنين في الضفة 
500,270 بحل���ول العام 2022، إضافة إلى 350 ألف مس���توطن في 
القدس الش���رقية المحتلة، ما يجعل إجمالي تعداد المستوطنين 

في الضفة 850,270.
وبّين أن نتائج االنتخابات اإلس���رائيلية األخيرة جاءت بمعطيات 
جدي���دة فيم���ا يخص أع���داد المس���توطنين في الضف���ة، حيث 
اس���تخدم معهد "أريج" عدد المس���توطنين المؤهلين للتصويت 
في االنتخابات األخيرة )االنتخابات الخامسة والعشرين(، وعددهم 
368,563 مستوطنًا، مضافًا إليه 235,600 )المستوطنون دون سن 
18 عامًا( والمستوطنون في القدس )350 ألف مستوطن - كاتس 

2022( فكانت النتيجة 954,163.
وتش���ير هذه التقديرات إل���ى أن تعداد المس���توطنين يقارب 
المليون مس���توطن في الضف���ة، ما يؤكد أن بيان���ات االنتخابات 
اإلسرائيلية تكشف عن العدد الحقيقي للمستوطنين في الضفة، 
رغم جهود دولة االحتالل المستمرة إلخفاء هذا الرقم والتالعب به.

ولفت إلى أن التزايد الس���ريع في تعداد المستوطنين بالضفة، 
والتوس���ع المستمر للمس���توطنات، لهما تأثير كبير وسلبي على 
الوضع الجيوسياس���ي والظروف المعيشية للفلسطينيين، حيث 
تس���تخدم دولة االحتالل هذا العدد المتزايد من المس���توطنين 
كمبرر للحفاظ على الس���يطرة على الكتل االستيطانية الكبرى في 

الضفة، والدفع بمزيد من المخططات االستيطانية للبناء والتوسع، 
في ظل هجمات مس���عورة ضد من���ازل الفلس���طينيين لهدمها 
بذريع���ة البناء غير المرخص، "إضاف���ة إلى ذلك، ال تنفك جماعات 
المس���توطنين عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين 
وأراضيهم وممتلكاته���م، حيث ازدادت وتيرة ه���ذا االعتداءات 
ل تحديًا كبيرًا 

ّ
في محافظات الضفة عامًا بعد عام، وأصبحت تشك

بالنس���بة ل�لفلس���طينيين، خاصة في الحفاظ عل���ى حياتهم من 
األذى.

وس���جل معهد "أريج"، ومن خالل المراقب���ة الحثيثة العتداءات 
المس���توطنين ف���ي الضف���ة )1296 اعت���داًء حتى نهاية ش���هر 
تش���رين األول الماضي(، "حيث استهدفت بشكل الفت المدنيين 
الفلس���طينيين على وجه الخصوص واألماك���ن الدينية واألثرية 
واألراض���ي، إضافة إلى الممتل���كات الخاصة )المن���ازل والمحالت 
والس���يارات( والثروة الحيوانية والزراعية، وألحقت خسائر فادحة 
على جميع األصعدة، واستنفد الفلسطينيون قدرتهم على تحّمل 
المعاناة التي يرتكبها المس���توطنون بحماية جيش االحتالل في 

محافظات الضفة".

مشاركون في المهرجان.

مهرجان في جنين 
إحياًء  لذكرى استشهاد
 "أبو عمار" و"االستقالل"

جنين - وفا: أحيت حرك���ة "فتح" - إقليم جنين، 
وحركة الش���بيبة الطالبية، ومجلس اتحاد الطلبة 
ف���ي جامعة الق���دس المفتوحة، أم���س، الذكرى 
ال�18 الستشهاد الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار"، 

وذكرى إعالن وثيقة االستقالل.
وقال نائب رئي���س حركة "فتح" محمود العالول 
في كلمته: "لن يكون س���الم دون حصول شعبنا 
على حقوقه، وإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها 
الق���دس، وتبييض الس���جون من كافة األس���رى 

واألسيرات".
وأضاف: االنقس���ام أداة هدم لمش���روعنا الوطني، 
الذي استشهد من أجله الشهيد أبو عمار، داعيًا "كافة 

أبناء شعبنا إلى االلتفاف حول قيادتنا الشرعية".
ون���دد بالجرائم، والعدوان ال���ذي ترتكبه قوات 
االحت���الل "بحق أبناء ش���عبنا وأقصانا وقدس���نا 
وأس���رانا وأطفالنا"، مش���ددًا على ض���رورة تعزيز 

الوحدة الوطنية لمواجهة االحتالل.
من جهته، اس���تذكر مدير الجامعة سهيل أبو 
ميال���ة نضال الش���هيد أبو عم���ار المتواصل في 
س���بيل قضية ش���عبه، لنيل الحرية واالستقالل، 
مؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل مناسبة الستخالص 

دروس في التضحية والفداء، "نستلهم منها ومن 
س���يرة القائد الش���هيد كيف نصنع المستقبل، 
وكيف نواصل المضي لنصل للدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس".
وأش���ار إلى أن "الش���هيد أبو عمار ما زال حاضرًا 
فينا جميعًا، من خالل الش���باب والش���ابات الذين 
يحرص���ون على إحياء ذكرى استش���هاده في كل 
عام، لتجديد الوفاء له وللوطن"، داعيًا إلى الوقوف 
خلف القيادة الش���رعية ممثل���ة بالرئيس محمود 

عباس.
وتخل���ل المهرج���ان الذي ش���ارك في���ه إضافة 
إل���ى العالول وميالة، قائد منطق���ة جنين العميد 
محمد األع���رج، وقادة المؤسس���ة األمنية، ومدراء 
المؤسسات الرس���مية واألهلية، وأمين سر إقليم 
"فت���ح" في المحافظ���ة والمدينة عط���ا أبو إرميلة 
وعرف���ات القنديل، وأمناء س���ر الش���عب وأعضاء 
اإلقليم، واألطر النس���وية وحركة الش���بيبة وطلبة 
الجامعة، وذوو الش���هداء في المحافظة، ورئيس 
مجلس اتحاد الطلبة محمد الس���عدي، ومنس���ق 
"الش���بيبة" قصي س���باعنة، فقرات فنية للفرقة 

القومية لألمن الوطني، وتكريم أهالي الشهداء.

إدارة "النقب" تشن حملة استفزازات ضد األسرى
غزة - حس���ن جبر: قال���ت تقارير من س���جن "النقب" 
الصحراوي إن إدارة الس���جن تش���ن منذ أيام حملة من 

التفتيشات االستفزازية واإلجراءات ضد األسرى. 
وذك���ر ممثل حركة "فت���ح" في لجنة األس���رى للقوى 
الوطنية واإلس���المية نش���أت الوحيدي أن إدارة سجن 
"النقب" صع���دت مؤخرًا م���ن إجراءاتها ضد األس���رى 
دون أس���باب واضحة سوى التنكيل باألسرى وتنغيص 

حياتهم اليومية في السجن. 
ون���وه إل���ى أن اإلدارة اتخذت العديد م���ن اإلجراءات 
االس���تفزازية خالل األيام القليل���ة الماضية، مؤكدًا أن 
حملة القمع واالس���تفزاز األخيرة ش���ملت كافة أقسام 
الس���جن الذي يقبع في���ه ما يزيد على 1200 أس���ير من 
ضمنه���م عدد كبي���ر م���ن المعتقلي���ن اإلداريين من 

محافظات الضفة. 
وأض���اف: تت���ذرع إدارة الس���جن دائم���ًا بالبحث عن 
الهوات���ف النقالة المهربة لدى األس���رى لكنها غالبًا ال 
تجد أيًا منها، ما يدل على أن حملة التفتيش تتم فقط 

إلرباك األس���رى في السجن وعدم السماح لهم بالعيش 
حياة مستقرة نوعًا ما. 

ولفت إلى أن اإلجراءات األخيرة تتم بش���كل مس���تمر 
بتشجيع من المتطرفين والمستوطنين الذين يحرضون 
بش���كل دائ���م على األس���رى أمث���ال بن غفي���ر وأردان 

وسموترتش. 
وتوقع الوحيدي أن تزيد هذه االس���تفزازات مع استالم 
غالة المستوطنين والمتطرفين مواقع وزارية في الحكومة 
اإلسرائيلية القادمة، موضحًا أن بن غفير زار سجن "نفحة" 

قبل ذلك ودعا إلى إطالق النار على األسرى. 
وأش���ار إلى أن األوضاع الصعبة داخل "النقب" ستزيد 
من احتماالت انفجار الس���جن الذي يعاني من إجراءات 
عقابية مستمرة خاصة مع دخول فصل الشتاء وحرمان 

األسرى من تلقي مستلزمات ومالبس الشتاء. 
وحذر من احتمالية امتداد التوتر إلى كافة السجون إذا 
لم يتم وقف االس���تفزازات، الفتًا إلى أن سجن "النقب" 
قد يكون الشرارة التي تشعل ثورة في سجون االحتالل.

اعتقال أكثر من 750 طفاًل منذ بداية العام
رام الله - "األيام": اعتقلت قوات االحتالل أكثر من 750 
طفاًل، منذ بداية الع���ام الجاري، بينهم جرحى، تعرضوا 

إلطالق نار قبل االعتقال، وخالله.
وقال نادي األس���ير، في تقرير صدر عنه، أمس، عشية 
يوم الطف���ل العالمي، ال���ذي يصادف الي���وم: إن عدد 
األس���رى األطفال في س���جون االحتالل يبلغ حاليًا 160 
طفاًل، يقبعون في سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون"، 
بينهم ثالث فتيات قاصرات يقبعن في "الدامون" هن: 
نفوذ حماد )16 عامًا( من القدس، وزمزم القواس���مة )17 

عامًا( وجنات زيدات )16 عامًا( وهما من الخليل.
وأش���ار النادي إلى أن م���ن بين األطف���ال المعتقلين 
خمس���ة ره���ن االعتق���ال اإلداري، أحدهم تجاوز س���ن 
الطفول���ة مؤخرًا، هم: أن���س أبو الرب م���ن جنين، وعبد 
الرحمن الخطيب من بلدة حزما ش���مال ش���رقي القدس، 
وعبادة خليل حماد من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، 
وجه���اد بني جابر من بلدة عقربا جنوب ش���رقي نابلس، 

وصهيب سالمة من جنين.
وبّين أن نس���بة عملي���ات االعتق���ال ال تعكس فقط 
السياسة الممنهجة والثابتة لالحتالل في استهدافهم، 
وإنما تش���كل االنته���اكات التي يتعرض���ون لها خالل 

عمليات االعتقال عاماًل مهمًا في قراءة مستواها.
ولفت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، ورغم أن نس���بة 
االعتقاالت بين صفوف األطفال ال تعتبر األعلى مقارنة 
مع الس���نوات القليلة الماضية، إال أن مس���توى عمليات 
التنكيل المرافقة كانت من السنوات األكثر تنكياًل منذ 

أواخر العام 2015، تاريخ بداية "الهّبة الشعبية".
وحس���ب التقري���ر، تش���ير اإلحصاءات والش���هادات 
الموثق���ة للمعتقلي���ن األطفال إل���ى أن غالبية األطفال 
الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من التعذيب 
الجس���دي والنفس���ي، عبر أدوات وأس���اليب ممنهجة 
منافية للقوانين واألعراف الدولية واالتفاقيات الخاصة 

بحقوق الطفل.

قوات االحتالل تعتقل 8 بينهم طفالن
رام الله - "األيام": اعتقلت قوات االحتالل، أمس، 

ثمانية مواطنين، بينهم طفالن. 
ففي الخلي���ل، اعتقلت قوات االحت���الل، أمس، 

ستة مواطنين، بينهم طفالن، وسط المدينة.
وأف���ادت مص���ادر أمني���ة ومحلي���ة ب���أن قوات 
االحتالل اعتقلت طفلي���ن في منطقة باب الزاوية 
بمدينة الخليل، ل���م تعرف هويتاهما بعد، وذلك 
عقب إغالق المنطقة وش���ارع "بئر السبع"، لتأمين 

احتفاالت المستوطنين بعيد "السيدة سارة".
وفي وقت الحق، اعتقلت قوات االحتالل الشابين 
محمد الس���اليمة، ومحمود جابر، بعد دهم منزلي 

ذويهما في الخليل، وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات االحتالل، أمس، الشابين عبد 
الله ويوس���ف أبو عيش���ة، من ج���وار منزلهما في 

منطقة تل الرميدة بالخليل.
وفي الق���دس، اعتقلت ق���وات االحتالل، أمس، 

معلمًا من باحات المسجد األقصى.
وأشار شهود عيان إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 
المعلم ف���وزي اغبارية أثن���اء اصطحابه مجموعة 
من طلبت���ه في زيارة للمس���جد األقصى بالقدس، 

بذريعة التكبير داخل المسجد.
وكانت ق���وات االحت���الل اعتقل���ت، الليلة قبل 
الماضية، الشاب سلطان سمرين، بعد دهم منزل 

ذويه في بلدة سلوان بالقدس، وتفتيشه.

أحد جنود االحتالل يعتقل فتًى في مدينة الخليل، أمس.

مناورة لبحرية االحتالل تحاكي
استهداف مركب صيد شمال غزة 

غزة - خليل الش���يخ: نفذت بحرية االحتالل، أمس، مناورة بالذخيرة الحية 
في بحر ش���مال قطاع غزة، استمرت لنحو ثالث س���اعات، تخللها إطالق نار 
كثيف وقذائف ص���وب أهداف مرئية في عرض البحر، من بينها مجس���م 

لقارب فلسطيني.
وقال���ت مصادر أمنية ومحلي���ة ل�"األيام": إن المناورة اإلس���رائيلية حاكت 
هجومًا على أهداف وقوارب فلس���طينية، وتدريبًا عل���ى عدوان جديد على 

الصيادين.
وش���وهدت النيران وهي مشتعلة في مجس���م القارب عند مساحة بحرية 
بعي���دة عن مكان عمل الصيادين، فيما ُس���معت أصوات قصف وإطالق نار 

كثيف وأصوات انفجارات.
من جهتها، قالت وس���ائل إعالم عبرية: إن س���الح البحرية نفذ تجربة على 
المنظومة الدفاعية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، زاعمة أنها تكللت 

بالنجاح.
بدورهم، قال بعض الصيادين: إن إطالق نار كثيفًا اس���تهدف قواربهم، 
أمس، مش���يرين إلى أن إطالق النار والقص���ف حاال دون مواصلتهم عملهم 
ودفعاهم إلى تعليقه، حيث إن بعض الطلقات النارية وصلت إلى قواربهم.

الدالفين تزّين بحر غزة بقفزاتها
قونها بمقاطع مصورة

ّ
وصيادون يوث

كتب محمد الجمل:

الدالفي���ن  عش���رات  زّين���ت 
بقفزاتها  غ���زة  بح���ر  المهاج���رة 
البهلواني���ة، فيما حرص صيادون 
على توثيق تحركها في البحر عبر 
مقاطع فيديو، نش���رت الحقًا على 

مواقع التواصل االجتماعي.
هجرته���ا  الدالفي���ن  وب���دأت 
الموس���مية خالل الشهر الجاري، 
حيث ش���وهدت في جماعات على 
بعد ع���دة أمي���ال من الش���اطئ، 
بصورة شبه يومية، وهي تقفز من 
المياه في حركات شبه بهلوانية.

وأك���د صي���ادون أن الدالفي���ن 
المذك���ورة تتعم���د االقتراب من 
القوارب خ���الل تحركها في البحر، 
وتس���ير على جانبيه���ا، على أمل 
أن يلقي لها الصيادون كمية من 

األسماك التي اصطادوها.
النجار  محم���ود  الصياد  وأوضح 
أن الدالفين من الثدييات البحرية 
الت���ي ال يتم صيدها في بحر غزة، 
نظرًا لعدم صالحية لحومها لألكل، 
وألنها تصدر أصواتًا أش���به ببكاء 
الطفل عند صيدها وإخراجها من 
المياه، لذلك ال يح���اول أي صياد 
إيذاءها ويتجنبون وضع الش���باك 

في طريقها.
ش���اهد في 

ُ
وبّين أن الدالفين ت

مث���ل ه���ذا الوقت م���ن كل عام، 
خاصة بع���د المنخفضات الجوية، 
وهي في أغل���ب األحيان مهاجرة، 
تعبر البحر مرورًا من أمام شواطئ 
أنه ش���اهد  إلى  القط���اع، الفت���ًا 
عن ق���رب قفزاتها الت���ي جذبت 

انتباهه.
وأش���ار أكثر من صي���اد إلى أن 

الدالفين تسبب لهم خسائر في 
بع���ض األحيان، عب���ر مهاجمتها 
األسماك،  تحاصر  التي  الش���باك 
وتمزقها إلخراج ما بها من س���مك 
ألكله، وهذا يؤدي لخروج السمك 

من الشباك، وخسائر للصيادين.
التوج���ه  مواطن���ون  ويتعم���د 
مث���ل هذه  البح���ر في  لش���اطئ 
األوق���ات، عل���ى أم���ل مش���اهدة 
الدالفي���ن وه���ي تقف���ز، حي���ث 
تش���اهد أحيانًا بالعي���ن المجردة 
المياه  وهي تس���بح على س���طح 
م���ن الجنوب باتجاه الش���مال في 

مجموعات.
وأكد المواطن بس���ام فارس أنه 
شاهد الدالفين أكثر من مرة على 
بعد نحو ميل واحد من الش���اطئ، 
وهي من الكائنات الجميلة، التي 

تضفي جمااًل إضافيًا على البحر.
وأش���ار إل���ى أنه س���عيد لحب 
الكائن���ات،  له���ذه  الصيادي���ن 
به���ا،  األذى  إلح���اق  وتجنبه���م 
متمنيًا لو كانت مس���توطنة وترى 

في البحر طوال العام.
األول  تش���رين  ش���هرا  ويعتبر 
والثاني م���ن أكثر ش���هور العام 
األسماك  أنواع  لمختلف  نش���اطًا 
تبدأ  التي  البحري���ة،  والكائن���ات 
بالهجرة بص���ورة جماعية، وتعبر 
من أمام شواطئ قطاع غزة، فيتم 
بينما  األن���واع،  معظ���م  اصطياد 
التع���رض  الصي���ادون  يتجن���ب 
ألنواع أخرى، مث���ل دولفين البحر، 

والسالحف البحرية.

جلسة محكمة لألسير الطفل حسين زيدات اليوم
رام الله - "األيام": أفاد نادي األس���ير، بأن جلس���ة محكمة سُتعقد، 
اليوم، لألس���ير الطفل حس���ين زيدات )14 عامًا(، من بلدة بني نعيم، 

شرق الخليل.  
وأوض���ح النادي، في بيان له، أمس، أن قوات االحتالل نقلت الطفل 

زيدات إلى سجن "عوفر".
وأش���ار إلى أن زيدات، وهو طالب في الصف التاس���ع، اعتقل، أول 
من أمس، بالقرب من مس���توطنة "كري���ات أربع" المقامة على أراضي 
محافظ���ة الخلي���ل، بعد تعرضه العت���داء من ق���وات االحتالل أثناء 
االعتقال، والتي قامت بتجريده من مالبسه عقب اعتقاله، ولم تكتف 

بذلك بل نشرت صورًا ومقاطع فيديو للطفل وهو مجرد من ثيابه.

"الخارجية" تطالب بإجراءات 
دولية لوقف إرهاب المستوطنين

رام الل���ه - "األيام": أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقتحام ميليش���يا 
المس���توطنين وعناصرهم اإلرهابية بقيادة عضو "الكنيس���ت" المتطرف 
إيتمار بن غفي���ر، للبلدة القديمة من الخليل منذ أول من أمس، وارتكابهم 
االعت���داءات العنصرية بح���ق المواطني���ن والمنازل والمح���ال التجارية، 

ورفعهم للشعارات العنصرية المعادية للفلسطينيين والعرب.
وحمل���ت "الخارجية" في بي���ان لها، أمس، حكومة االحتالل المس���ؤولية 
عن هذه الجرائم وتداعياتها على س���احة الصراع، واعتبرتها دعوة علنية 
لتفجير س���احة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف يصعب الس���يطرة 

عليها.
وطالب���ت المجتمع الدول���ي واإلدارة األميركية بإدانة ه���ذه االعتداءات 
واتخ���اذ ما يلزم من اإلجراءات التي يفرضه���ا القانون الدولي لوقفها فورًا 
ومنع تكرارها، واعتماد منظمات المستوطنين اإلرهابية وَمن يقف خلفها 
على قوائ���م اإلرهاب واتخاذ الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على 

دولة االحتالل لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.

سر
َ
محمد فلنة يدخل عامه الـ31 في األ

رام الله - "األيام": دخل األس���ير محمد فلنة من بلدة صفا، غرب رام 
الله، أمس، عامه ال�31 على التوالي في سجون االحتالل.

واعتقلت قوات االحتالل األس���ير فلنة )58 عامًا(، في 29 تش���رين 
الثان���ي 1992، وعّرضته لتحقيق قاٍس في حينه لنزع االعترافات منه 
بالقوة، وعزلته لمدة عام، قبل أن تصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد.

ويعتبر فلنة أحد عمداء األسرى في سجون االحتالل، الذين رفض 
االحتالل اإلفراج عنهم، ضمن الدفعة الرابعة من األسرى القدامى.

ولم تس���مح سلطات االحتالل لألسير فلنة بوداع والده الذي توفي 
عام 2010، ولم يره منذ آخر زيارة له قبل 5 سنوات من وفاته، وكذلك 
توفيت شقيقته يسرى عام 2009، بعد صراع مع المرض، حيث أثرت 
في نفسيته كثيرًا ألنه لم يرها منذ 15 عامًا ألنها ممنوعة من زيارته.

إطالق كتاب "دراسات محررة" 
لألسير عبد الناصر عيسى

نابلس - "األيام": أطلق، أمس، كتاب "دراس���ات محررة" لألسير عبد 
الناصر عيسى، خالل حفل بمسرح حمدي منكو، التابع لبلدية نابلس.

واعتقل األسير عيسى العام 1995، كما اعتقل عدة مرات قبل هذا 
التاريخ، وأمضى ما مجموعه 31 عاما في سجون االحتالل.

ولفت نادي األس���ير إلى أّن عيس���ى محكوم بالسجن مدى الحياة، 
ن من مواجهة سنوات أسره بإكمال دراسته، حيث حصل على 

ّ
وتمك

أكثر من شهادة بدرجة البكالوريوس، وكذلك الماجستير.
وقال، إن عيسى يعتبر من األسرى الفاعلين على كافة المستويات، 
وه���و ابن لعائلة مكونة م���ن 12 فردًا، وخالل س���نوات اعتقاله فقد 
والديه، حيث توفي والده الع���ام 2006، وقبل وفاته كان محرومًا من 
زيارته، وفي العام 2017 توفيت والدته، دون أن يتمكن من وداعهما.


