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{ بـنـي بـراك (اســرائـيل)) ,أ ف ب) -
ـتـشـددين في تـظـاهـر آالف الــيـهـود ا
إسـرائـيل امس قـرب مـديـنة تـل أبيب
الــســاحــلــيــة لالحــتــجــاج عـلـى قـرار
قضائي يسمح بأعمال البناء في خط
لـلــتـرام خالل يـوم الــسـبت وهـو يـوم

اإلجازة لدى اليهود.
تـظـاهـرون بـهـدوء في بني وجتـمع ا
براك وهي مدينة غالـبية سكانها من
تـشددين قريبة من تل ابيب اليهود ا
العاصمـة التجاريـة السرائيل حسب
مــا أفــاد صــحـفـي من وكــالـة فــرانس

برس.

ونُـظـمت الـتـظـاهـرة لالحـتـجـاج عـلى
قـرار قــضـائي هــذا األسـبــوع يـسـمح
للـشركـة التي تـقوم بـبنـاء خط الترام

للعمل في احلي خالل يوم السبت.
تشددون عن العمل تنع اليهـود ا و
أو القيادة أو استخـدام الكهرباء ب
غروب شمس اجلمـعة وغروب شمس

السبت.
ويعـد االلتـزام بهـذه التعـاليم - وهي
ـتـشـددة قـضـيـة رئـيـسـيـة لألحـزاب ا
الـــتي تــــدعـــو إلـى تـــطـــبــــيق صـــارم
لـلشـريـعة الـيـهـودية - قـضـية مـثـيرة
لـــــلــــخـالف في أروقـــــة احلـــــكـــــومــــة

االئتالفية منذ تشكيلها في عام .2015
ــئـة مـن نـواب ويــنـتــمي نــحـو  20بــا
االئـتالف احلـاكم في إسـرائـيل الـتي
تـعـتـبــر أكـثـر اإلدارات الـيـمـيـنـيـة في
تــاريـخ الــبالد إلى أحـــزاب الــيــهــود
ـتـشـدديـن "شـاس" وحـزب "يـهـوديـة ا
الـــتــواره" ويـــعــد احلـــزبــان مـــفــتــاح
احلـــفــاظ عـــلى االئـــتالف احلـــكــومي

الهش.
و قــال رئــيس الــوزراء االردني عــمــر
الــرزاز اجلــمـــعــة إن قــرار واشــنــطن
وقف تــمـويل وكــالـة غــوث وتـشــغـيل
الالجـئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ (األونـروا)

هـو "مــحــاولــة لــتــصـفــيــة الــقــضــيـة
الــفــلــسـطــيــنــيـة وحـق الالجــئـ في
الـــعــودة". وأكـــد الـــرزاز خالل حــوار
ضـمن بـرنــامج "سـتـون دقـيـقـة" الـذي
بثـه التـلـفزيـون األردني أن "مـوضوع
االونــروا لــيس مــحــاولــة لــتــصــفــيـة
االونـــروا بل تـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة
الــفــلــسـطــيــنــيـة وحـق الالجــئـ في
الــــــعــــــودة". واضــــــاف أن "االردن لن

وضوع اطالقا". يتنازل عن هذا ا
ويؤكد الفـلسطيـنيون أن حق العودة
الـذي نص عــلـيه الـقـرار  194الـصـادر
ـتـحـدة عن اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا

ينطـبق على كل الـفلسـطينـي الذين
اضــطــروا لــتـــرك بالدهم ابــتــداء من
 1948قبيل اعالن قيام دولة اسرائيل
وأبـنـائـهم وأحـفـادهم لـكن الـواليـات
ــتــحــدة وإســرائــيل بــشـكـل خـاص ا

ترفضان االعتراف به.
ـاضي وأعــلـنت واشــنــطن الـشــهــر ا
إلــغـاء حــوالي  300مــلـيــون دوالر من
ساعدات اخملـصصة للـفلسطـيني ا
ال سيـما لبـرامج مسـاعدة في الـضفة

الغربية احملتلة وقطاع غزة.
ـتــحـدة خــفـضت وكــانت الـواليــات ا
أســـاســـاً بــدايـــة الـــعــام احلـــالي من

مساهمتـها لألونروا ولم تقدم سوى
 60مليون دوالر مقابل  370مليون

دوالر في العام .2017
وحتتاج الوكـالة إلى نحو  200مليون

دوالر لسد العجز هذا العام.
وقـال الـرزاز إن "هـنـاك حـمـلـة كـبـيـرة
ـــلك عــبـــدالــله وحـــراكــاً من جـاللــة ا
ي وقبول ـستـوى العـا الثـاني على ا
ي ـــســتــوى االوروبي والــعــا عــلى ا
لـدعم االونـروا نـتـيـجـة هـذه اجلـهـود
(...) لن نــقف مــكــتــوفي األيــدي امـام

هذا".
ويسعى االردن لعقـد مؤتمر االسبوع

ـــقــبل فـي نــيـــويــورك لــدعـم وكــالــة ا
(اونروا) وتأم تمويل اضافي.

ن ويـشـارك وزيـر خـارجـيـة االردن أ
قبل في اجتماع الصفدي اخلمـيس ا
وزاري يـــضـم الــــســـويــــد وتــــركــــيـــا
انـيا واالحتاد األوروبي والـيابـان وأ
ــــتــــحـــدة لــــدعم وأمـــ عــــام اال ا

االونروا.
واكـــد الــرزاز لـــلــتـــلــفـــزيــون االردني
ــمــلــكـة اجلــمــعــة ان "ثــوابـتــنــا في ا
االردنــيـة الــهــاشـمــيــة واضـحــة جـدا
خــصــوصـا مــا يــتــعــلـق بــالــقــضــيـة
الفلـسطـينـية". واوضح "نحن مع حل

الدولتـ ومع إقامة دولة فـلسطـينية
على أراضي الـرابع من حزيـران لعام
 1967وان تكون القدس عاصمة لها

ومع حق الــعـودة لالجــئـ وكل هـذه
التعابير وهذه ثوابت".

ويـبـلغ عدد الـالجئـ الـفـلـسطـيـنـي
في األردن نحو  2,2ملـيون الجئ وفق

تحدة. األ ا
ويـــــــشـــــــكـل األردنـــــــيـــــــون مـن أصل
فـلـسـطـيــني نـحـو نـصف عـدد سـكـان
ـملـكة الـتي كـانت الـضفـة الـغربـية ا
تـــــخـــــضـع إلدارتـــــهـــــا قــــــبل حـــــرب

حزيران/يونيو .1967
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زايدة العـلنية لـتأجير كـافتريا تعلن رئـاسة جامعـة كركوك عن اجـراء ا
ـعـلـومـات يـوم االحد الـعـائـدة لـكـلـيـة عـلـوم احلاسـوب وتـكـنـولـوجـيـا ا
صادف ٢٠١٨/١٠/١٤ الساعة الثانيـة عشر ظهرا في رئاسة اجلامعة ا
وفق قــانـون بــيع وايـجــار امـوال الــدولـة رقم (٢١) لــسـنـة ٢٠١٣ فــعـلى
زايـدة مراجعـة شعـبة الـعقـود احلكـومية في الراغـب بـاالشتـراك في ا
بـلـغ قدره رئـاسـة اجلـامـعـة الستـالم نـسـخة مـن الـشروط لـقـاء وصـل 
(٢٥٠٠٠) خـمـسـة وعـشـرون الف ديـنـار غـيـر قـابل لـلـرد يـتم دفـعـهـا في
ـزايـدة اجـور ـالـيـة في  الـكـلـيـة ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا الـشـؤون ا

النشر واالعالن.
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ـزايــدة الـعـلــنـيــة لـتــأجـيـر تــعـلن رئــاسـة جـامــعـة كــركـوك عن اجــراء ا
قــاعــــــــــات انـتــاج الـفــطــر الـعــائـدة الـى كـلــيـة الــزراعــة يـوم الــثالثـاء
ـصـــــــــادف ٢٠١٨/١٠/١٥ الـسـاعـة الــثـانـيـة عـشــر ظـهـرا في رئـاسـة ا
اجلامـعـة وفق قـانون بـيع وايـجار امـوال الـدولة رقم (٢١) لـسـنة ٢٠١٣
زايدة مراجعة شـعبة العقود احلكومية فعلى الراغـب باالشتراك في ا
بلغ قدره في رئاسة اجلـامعة الستالم نـسخة من الـشروط لقـاء وصل 
(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار غيـر قابل للرد يتم دفعها في كلية

زايدة اجور النشر واالعالن. الزراعة ويتحمل من ترسو عليه ا


