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للمعنيين فقط           للمعنيين فقط

رووف لاليجـــــــار
لاليجار رووف مساحته 320 متر مربع دوبلكس 

في اجمل مواقع الماصيون
مكــــون مـــن:

ثالثة حمامات ثالث غرف نوم  
غرفة جلوس صالون  

ترس كبير مطبخ  
ستااليت مركزي  تدفئة مركزية  

<  مع توفر  موقف خاص للسيارة و مصعد كهربائي

للمعنيني االتصال على جوال 

0599828163
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اعالن توظيف0
تعلن شركة الرضاء االمثل 

فرع القدس ورام الله ونابلس عن حاجتها الى: 
موظفات مؤهالت 

للعمل في مقر الشركة في االعمال املكتبية  على ان يتمتعوا باملواصفات اآلتية :
-        اجادة فن احلديث على الهاتف.

-        القدره على حتمل ضغط العمل.
-        القدره على التواصل مع الزبائن بلباقه. 

-        اخلبرة تأتي من خالل العمل والتدريب معنا .
-        ان تكون  حاصلة على دبلوم او شهاده جامعيه .

-        جتيد استعمال احلاسوب .
-        الراتب عالي وحسب الكفاءة 

موظف خدمة زبائن الشركة  حسب الشروط التالية:   

•  يجيد التعامل مع االخرين 	
•  رخصة سياقة سارية املفعول. 	

• عاما.   الفئة العمرية من 20 - 45	
•  الراتب عالي  وحسب  الكفاءة  	

يرجى ممن يجد في نفسه املواصفات السابقة ويرغب بالعمل فورا  االتصال على 
رقم الشركة

 القدس و رام الله 02/2345940    نابلس 09/2341150
لتنسيق موعد املقابلة 

ما بني الساعة 11.00صباحا  والساعة 00 :4 مساء
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معروض محل للخلو
معروض محل للخلو يقع في اجمل املناطق 

التجارية احلديثة في نابلس - اجلبل 
الشمالي - دوار عصيرة

مببلغ 6000 دينار
يصلح للعديد من املهن التجارية

وذلك بسبب عدم التفرغ

للمعنيني والراغبني في احلصول على هذه الفرصة....
االتصال على جوال رقم

0599383457 - 0599240406
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اعالن وظائف شاغرة
الوظائف  مل��لء  حاجتها  ع��ن  بالقدس،  خاصة  شركة  تعلن 

التالية:
•س��ائ��ق ح��اص��ل ع��ل��ى رخ��ص��ة ش��ح��ن خ��ف��ي��ف او رخصة  	

خصوصي سارية املفعول.
•عامل/عاملة نظافة. 	

وذلك وفق الشروط التالية:

- ان يكون/تكون من سكان القدس وحامال لهويتها.
- ان يكون/تكون حسن السيرة والسلوك.

- دوام كامل.

للمراجعة:

يرجى االتصال على هاتف رقم 0505233351
ما بني الساعة احلادية عشرة صباحا وحتى السابعة 

مساء، وذلك لتعيني مقابلة
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Baby World Montessori Preschool

مطلوب معلمات روضة
حسب  اجنليزية  لغة  تخصص  معلمات  مطلوب 

الشروط التالية : 
1.  شهادة جامعية تخصص لغة اجنليزية 

2.  يفضل أن تكون لغتها االجنليزية هي اللغة األم .
يرجى ارسال السيرة الذاتية على : 
babyworld2003@gmail.com

البيرة - البالوع 
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بيوت مستقلة لاليجار
مبساحات مختلفة تشطيب ديلوكس

بأجمل مناطق القدس
للعائالت الصغيرة او للشركات االجنبية

لالستفسار 0523268840

ز8/2)17(

للبيع 
اجهزة كمبيوتر مجددة

IBM , HP, COMPAQ   
)  وانواع اخرى (

•جميع االجهزة وقطعها اصلية 	
  • حوالي 700 جهاز – سرعتها  3.3 دول – 2.8	

 • 512 - 1 جيجا RAM  ، دسك  40 - 80	
 • 	DVD –CD

• كرت الشاشة 512	
السعر املطلوب:

 اشتري اجلميع  399 شيكال /  100 جهاز  425 شيكال 
/  10 اجهزة 450 شيكال

اتصلوا للمعاينة  :   0598444675

ز8/2)19(

بسم الله الرحمن الرحيم

اعالن للعموم
بوكالتي عن شركة القصراوي الصناعية التجارية املساهمة اخلصوصية احملدودة 
أعلن انا احملامي عصام رجب التميمي – مكتب التميمي للمحاماة والتحكيم – 
اخلليل راس اجلورة – عمارة احلاج برهان اجلعبري بان موكلتي املذكورة اعاله هي 
املالكة الوحيدة للعالمة التجارية )AMERICAN BUGLES( وذلك مبوجب 
شهادة تسجيل رقم )4066( واملسجلة لدى السيد مسجل العالمات التجارية 
في وزارة االقتصاد الوطني برام الله بالصنف )30( وحيث لوحظ في االسواق 
 )BUGLES( التجارية  العالمة  عليها  طبع  وقد  البضائع  بعض  وجود  مؤخرا 
العائدة ملوكلتي بشكل غير قانوني مما يشكل تعديا سافرا على حقوق موكلتي 

باالستعمال احلصري للعالمة التجارية املنوه اليها.
أو  باالنتاج  سواء  املزورة  البضائع  بهذه  يتعامل  من  كل  حتذر  موكلتي  فان  لذا 
التسويق أو التوزيع أو التصنيع أو البيع أو الشراء وكل من يستخدم هذه العالمة 
التجارية بصورة غير قانونية بانها ستالحق جميع من يتعدى على هذه العالمة 
التجارية املذكورة أعاله حتت طائلة املساءلة القانونية وبانها ستقوم باتخاذ 
كافة االجراءات القانونية واجلزائية واملدنية ملصادرة املنتجات املزورة من االسواق 
او  املزورة بكل عطل وضرر  مع مطالبة كل من يثبت لديه وجود هذه البضائع 
خسارة او ربح فائت وفي نفس الوقت فانها تلفت نظر اجلمهور الكرمي الى التاكد 
من كون البضائع التي حتمل العالمة التجارية )AMERICAN BUGLES( هي 
البضائع االصلية فائقة اجلودة والعائدة لشركة القصراوي الصناعية التجارية 

املساهمة اخلصوصية احملدودة ضمانا جلودة املنتج.
مكتب التميمي للمحاماة والتحكيم
احملامي عصام رجب التميمي

للبيع
مستلزمات ورفوف محل

وآلة تصوير 
لالستفــــسار : 

مكتبة شعفاط / القدس

0526346368

ز8/2)24(

ز8/2)27(

وظيفة شاغرة 
مطلوب محاسبة 

شركة تعمل في مجال الغاز تعلن عن حاجتها الى :
محاسبة 

للعمل في الشركة بدوام كامل
البكالوريوس  شهادة  على  حاصلة  تكون   ان  على  1 .

في احملاسبة
ان تعمل في موقع الشركة بني نابلس وطولكرم 2 .

يرجى ممن جتد في نفسها القدرة والكفاءة ارسال السيرة الذاتية على :

فاكس رقم : 02-2973129

ز8/2)29( مطلوب للعمل
شركة فلسطينية متخصصة في اخلدمات 

التجارية بحاجة الى :
موظفة للعمل لديها في رام الله 

ضمن الشروط ادناه :
1. شهادة البكالوريوس )االدارة او احملاسبة او اللغة االجنليزية(

2. اجادة اللغة االجنليزية »قراءة وكتابة ومحادثة« او اللغة العبرية.
3. خبرة في مجال اخلدمات التجارية

4. القدرة على حتمل ضغط العمل
5. الراتب حسب الكفاءة

6. اجادة استعمال احلاسوب بكفاءة عالية 

يرجى ممن تستوفي الشروط اعاله ارسال السيرة الذاتية على 
overseasco2002@yahoo.com   : البريد االلكتروني

 overseasco65@yahoo.com                           
او فاكس رقم : 2965878

صك صلح عشائري
بني آل اجلعبري وال الزعتري

اخلليل / توجهت عصر امس جاهة كبيرة ضمت احلاج علي ابو زهرة 
وعيسى ابو زهرة وحسن ابو زهرة  وعايش ابو زهرة وشفيق الفروخ 
السالمية  وناصر  يغمور   احلميد  وعبد  عابدين  يوسف  والشيخ 
ابو شمسية وناجي اسكافي وغالب  وعماد وجهاد جابر وحسني 
بسبب  الصلح  مراسم  الجراء  الزعتري  ال  ديوان  الى  ارميلة  ابو 
اخلالف الذي حصل بني العائلتني وقد كان في استقبال اجلاهة 
السيد  املعطي  عبد  احلاج  الزعتري  ال  ديوان  الى  وصولها  لدى 
وجمع  اجلعبة  طاهر  والشيخ  جابر  زياد  احلاج  االصالح  ورجل 
ال  اعلن  بالقضية  التداول  وبعد  الزعتري  ال  رجاالت  من  غفير 
بني  الصلح  مت  وقد  اجلعبري  ال  اخوانهم  عن  صفحهم  الزعتري 
العائلتني وبهذه املناسبة يسعد ال اجلعبري التقدم بجزيل شكرهم 
وعظيم امتنانهم الخوانهم ال الزعتري على كرمهم العربي االصيل 

وتسامحهم اكراما لله عز وجل ولرسوله ولرجاالت اجلاهة.

آل اجلعبري 
ز8/2)32(

جــديــد!!
مكاملاتك الى االردن ... خليها محلية

اتصل و استقبل مكاملات من و الى االردن كأنك باالردن
ال للمكاملات الدولية بعد اليوم

* اخلدمة  بحاجة لالنترنت * موزعون معتمدون لـ 
AMMVOIP  بالقدس

لالستفسار:

دكان املدخن » اجلبشه « -  بيت حنينا - تلفون 025827882
  http://ammvoip.yolasite.com :زوروا  موقعنا على االنترنت

ammvoip@gmail.com :او البريد االلكتروني

ز8/2)33(

اخلليل – جهاد القواسمي - أكد مشاركون  
في ورشة عمل حول "املواطنة" نظمها مركز 
في  "شمس"  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق 
بلدة بيت أمر ، شمال اخلليل، أهمية التربية 
على ثقافة املواطنة بكل ما حتمله من قيم وما 
حتتاجه من مهارات حتى ال يكون اإلنسان في 
املستقبل مجرد مواطن مقيم يخضع لنظام 

معني دون أن يشارك في صنع القرار .
وشـــــدد املـــشـــاركـــون عــلــى أن املــــســــاواة في 
األساسي  املعيار  تعتبر  والــواجــبــات   احلقوق 
من معايير املواطنة وهو املعيار الذي يتمتع 
األفــراد مبوجبه بذات احلقوق وعليهم ذات 

االلتزامات .
سلمى،  أبــو  أحمد  املنسق  الــورشــة  وافتتح 
موضحا مفهوم املواطنة قائال:  "بأنه العضوية 
يترتب  مبا  املجتمع  في  واملتساوية  الكاملة 
أن  ما يعني  وهو  وواجبات،  عليها من حقوق 
كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب 
الوطن سواسية بدون أدنى متييز قائم على أي 
معايير حتكمية مثل الدين أو اجلنس أو اللون 
السياسي  االنتماء  أو  االقتصادي  املستوى  أو 

واملوقف الفكري".
وأضاف أنه يترتب على التمتع باملواطنة 
على  ترتكز  والواجبات  احلقوق  من  العديد 
أربــعــة قيم هــي املــســاواة واحلــريــة واملــشــاركــة 

واملسؤولية االجتماعية.

املــدرب في مجال  بــدوره قــدم وليد عابد 
عمل  ورقــة  املدني  والتثقيف  اإلنسان  حقوق 
ــتــاريــخــي ملــفــهــوم  نـــاقـــش خــاللــهــا الــتــطــور ال
املواطنة، مشيرا الى أن األخيرة مفهوم متغير 
قطع شوطا تاريخيا طويال حتى اكتمل وبلغ 
موجات  شكلت  فقد  بذلك  وارتباطا  غايته  
مستمرا  توسيعا  املتتابعة  اإلنساني  التحرر 
النهاية  في  استوعب  املواطنة بحيث  ملتغير 
الصفوة  جانب  إلــى  البشر  مــن  العامة  فئات 
التي احتكرته في البداية .  هذا إلى جانب أن 
متغير املواطنة قد حترر من حصار األغلبية 
والفئات  اجلماعات  كــل  حــق  مــن  ليصبح  لــه 
التي أقصيت إلي هامش املجتمع، حيث أدي 
إدماجها إلي تأسيس حالة من املواطنة الشاملة 
للمشاركة  قــاعــدة  تشكل  الــتــي  واملــتــجــانــســة 
ما  كــل  فــي  اجلميع  يقودها  الــتــي  املتجانسة 

يخص الوطن املشترك . 
وأشــــار الـــى إنـــه مــع قــيــام حــركــة اإلصـــالح 
الديني والثورة الفكرية والعلمية والتنويرية 
القومية،   الدولة  بناء  وتبلور  عليها  املترتبة 
بدأت مرحلة جديدة في تاريخ تطور متغير 
القومية صراعا  الدولة  قادت  املواطنة ، فقد 
اإلقطاع  أمــراء  مع  وحروبا  تــارة  الكنيسة  مع 
على  الــعــام    املجتمع  تبلور  حتى  ثانية  ــارة  ت
االنتماءات  ذات  احمللية   املجتمعات  أنقاض 
املجتمع  تبلور  وحينما  الضيقة،   الــوالءات  أو 

عملت  له  الضابطة  القومية  والــدولــة  العام 
هذه الدولة علي حترير البشر من كل األطر 
الفئوية األثنية التي كانوا ينتمون إليها والتي 
شكلت مرجعية لتحديد احلقوق والواجبات ،  
متساوية  وواجــبــات  حقوقا  محلها  لتفرض 
البشر في املجتمع بحيث اعتبرت هذه  لكل 
املساواة ركنا أساسيا من أركان املواطنة .  ولقد 
املواطنة  أبعاد  استكملت ذلك ببعد آخر من 
واجبات ،   عليهم  رعايا  من  حولتهم  حينما 
إلي مواطنني لهم حقوق مثلما عليهم واجبات 
تؤكد لهم شرعية املشاركة في القضايا التي 
متس الوطن ،  الدولة واملجتمع ،  ومن ثم تنشأ 
رابطة عضوية قوية تؤكد االرتباط العضوي 
واملجتمع ،  وهو  والــدولــة  اإلنــســان  الــقــوي بــني 
االرتباط الذي يؤسس بدوره حقوقا وواجبات 

متبادلة بني هذه املتغيرات الثالثة . 
وأوضــح أنه في عصر العوملة حدث حتول 
جديد حيث بدأت تظهر في إطاره إرهاصات 
مجموعة  بــرزت  اذ  للمواطنة  جديد  لشكل 
حترير  اجتـــاه  فــي  تعمل  الــتــي  املتغيرات  مــن 
املواطنة من حدودها القومية ،  وفك االرتباط 
باجتاه  والسعي  القومية ،  الدولة  وبني  بينها 
مواطنة عاملية تسقط علي سنابكها تدريجيا 
االنتماءات القومية واحمللية الضيقة،  ليتولد 
عامة  إنسانية  ومواطنة  وشامل  عــام  انتماء 

وشاملة . 

انتخاب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ورشة عمل في بيت امر حول مفهوم "املواطنة"
اجلديد جلمعية االغاثة الطبية الفلسطينية

رام الله-عقدت اجلمعية العمومية جلمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية اجتماعها الدوري 
في مقرها يوم اجلمعة الفائت مبشاركة غالبية أالعضاء ، وبعد إقرار النصاب القانوني ناقشت 

اجلمعية العمومية التقارير اإلدارية والفنية  ملجلس اإلدارة وقامت بإقرارها.
كما استمعت اجلمعية العمومية الى تقرير مدقق احلسابات من مؤسسة برايس ووترهاوس 
وناقشت التقارير املالية املدققة واقرتها. وفي نهاية االجتماع قدم مجلس االدارة استقالته ومت 
ترشيح  وانتخاب رئيس واعضاء مجلس االدارة اجلديد للجمعية حيث فاز كل من  د.مصطفى 
البرغوثي رئيسا ود.محمد عودة ومها ابو شوشة واياد املسروجي وعبدالهادي ابو خوصة ونعيمة 
ابو جمعة وفتحية خشان ومواكب مساد ود.رفيق رشماوي اعضاء في مجلس االدارة.  ووجه مجلس 
اإلدارة اجلديد الذي عقد اجتماعه األول ووزع املهام على أعضائه الشكر للعاملني في اجلمعية 

وآلالف املتطوعني الذين يقدمون خيرة عطائهم خلدمة شعبهم واحتياجاته. 

جــنــني - عــلــي ســــمــــودي  - اطـــلـــق األســــرى 
الفلسطينيون والعرب في السجون اإلسرائيلية 
واملرجعيات  ومفكريها  األمـــة  علماء  إلــى  نـــداء 
واالحــــــــزاب واملـــؤســـســـات الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
الرامية لشرذمة  املخططات  واإلسالمية الفشال 
االمة وقواها واحزابها لتمرير املخططات التآمرية 
انطالقا من فلسطني ولبنان وصوال لليمن واملغرب 

وكل ارجاء العاملني العربي واالسالمي.
 وفي بيان صدر امس من سجن جلبوع باسم 
الدينية  املرجعيات   "اننا نطالب  قال  االســرى، 
السنية والشيعية واحلركات واألحزاب الوطنية 
الدينية  والــفــعــالــيــات  واإلســالمــيــة،  والــقــومــيــة 
واملدنية وكل الشرفاء واألحرار على امتداد الوطن 
القومية  واجباتهم  حتمل  واإلســالمــي،  الــعــربــي 

والتحديات  املــخــاطــر  حجم  وإدراك  والــديــنــيــة 
بعاملنا  تعصف  الــتــي  السياسية  األزمــــة  وعــمــق 
العربي واإلسالمي، ونناشد أحرار األمة وشرفائها 
أن تتحملوا مسؤولياتكم إزاء هذه احلالة املتردية 
جهدًا  يكرسوا  أن  العزم  أولــي  من  تقتضي  التي 
احلال  األمة ليس من  وتخليص  مضاعفًا إلنقاذ 

السائد فحسب بل مما هو آت واآلتي أعظم". 
واضاف البيان :"أعداء األمة لم ولن يكتفوا 
مبـــا خــلــفــوه مـــن خــــراب ودمـــــار جــــراء حــروبــهــم 
املــتــعــاقــبــة عــلــى املــنــطــقــة بــل يــســعــون لتمزيق 
واملادية  البشرية  قدراتها  واستنزاف  وتفتيت 
من خالل زجها بحروب طائفية متعددة الدوافع 
واألبعاد ومتنوعة األشكال والساحات، فقد سعت 
وما زالت في تغذية وتأجيج بعض االضطرابات 

االسرى الفلسطينيون والعرب يطالبون
باالبتعاد عن "احلرب الطائفية بني السنة والشيعة"

الفينة  بــني  حتــدث  التي  الطائفية  واألحـــداث 
بغية حرف  تلك  أو  املنطقة  هــذه  واألخــرى في 
مجرى الصراع عن مساره احلقيقي وحتويله إلى 

صدام وتنافر بني أبناء األمة الواحدة . 
وحذر االسرى  من مخططات القوى املعادية 
الــتــي  تــعــمــل بــاخلــفــاء والــعــلــن إلحــــداث فتنة 
مذهبية بني أهلنا وأحبائنا من السنة والشيعة 
ومضاعفات  تبعات  له  سيكون  مما  لبنان،  في 
العربي  وطننا  من  متعددة  أماكن  في  خطيرة 
واإلسالمي".  وشدد البيان على أن إشغال األمة 
يـــؤدي لتفتتها  لــن  والــصــدامــات  بــالــتــنــاحــرات 
وضعفها وهدر طاقاتها وقدراتها املادية والبشرية 
فحسب وإمنا سيسهل على أعداء األمة استباحة 
لتكثيف  والفرصة  احملفز  وسيمنحهم  حرماتها 
يقوم  التي  والتهويد  والتخريب  الهدم  أعمال 
تنفيذ  على  والــتــجــرأ  الــقــدس،  مدينة  فــي  بها 
وإقامة  األقصى  املسجد  لهدم  الــرامــي  مخططه 

الهيكل املزعوم. 

الفلسطينية  اجلمعية  اختتمت  الــقــدس- 
للطفولة والتنمية التي تأسست عام 1993 في 
الرابع  الصيفي  مخيمها  فعاليات  عقب،   كفر 
عشر "اعطونا الطفولة" الذي بدأ بتاريخ 7/10 
العديد  وتتضمن  املــاضــي  الشهر  نهاية  وحــتــى 
والترفيهية  الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  من 

الهادفة. 
معينة  قــضــايــا  حتــمــل  أيـــام  تخصيص  ومت 
مثل: يوم القدس، والذي مت فيه القاء محاضرة 
والسياسية  والدينية  التاريخية  األهمية  حول 

للقدس الشريف.
كما مت طرح العديد من االسئلة على االطفال 
الالجئني  يـــوم  تنظيم  الـــى  اضــافــة  املــشــاركــني 
الــتــحــدث عــن النكبة  الــــذي مت فــيــه  والـــعـــودة 
يوم  امــا  واملخيمات.  املــدمــرة   والــقــرى  والنكسة 
الصحة فقد زار املخيم طبيب من وزارة الصحة 

قام بالقاء محاضرة حول صحة االسنان وكيفية 
االعتناء بها، ومن ثم طرح االسئلة على املشاركني 
وقــام بتوزيع معجون  مــن االطــفــال  واملــشــاركــات 

لالسنان ومعقم لاليدي.
وزارة   من  مندوبون  زار  الــزراعــة،  يوم  وضمن 
الزراعة املخيم وتبرعوا بعدد من االشتال التي قام 

االطفال بزراعتها في حديقة اجلمعية. 
إجــراء  بــني  فتوزعت  الترفيهية  االيـــام  امــا 
باجلبص،  مجسمات  وعمل  رياضية،  مسابقات 
وأشــــغــــال يــــدويــــة، والـــتـــدريـــب عــلــى الــدبــكــة 

واملسرحية.
وفي اليوم االخير للمخيم، نظمت اجلمعية 
رحلة الى الساحل الفلسطيني والى حي العجمي 
في مدينة يافا، مبشاركة األهالي، وقام االطفال 
بعرض "سكيتش" مسرحي حول حقوق الطفل 
املعاناة  عن  يتحدث  آخر  والصحة،  التعليم  في 

التي يكابدها املواطنون )املرضى، االطفال، كبار 
احلواجز  على  الطالب(  احلوامل،  النساء  السن، 

واملعابر اإلسرائيلية وخاصة حاجز قلنديا.
 كما قام املشاركون بعرض الدبكة الفلسطينية 

والعرس الفلسطيني.
وشـــاهـــد الـــعـــرض الـــعـــديـــد مـــن املــواطــنــني 
املتواجدين على الشاطىء وأبدوا اعجابهم بأداء 
ورفضهم  يطرحونها  الــتــي  والقضايا  األطــفــال 

للحواجز . 
العجلوني  يسرى  تطرقت  اليوم،  نهاية  وفي 
مــديــرة اجلــمــعــيــة الـــى نــشــاط وعــمــل اجلمعية 
الذي يستهدف فئة األطفال وتقدمي اخلدمات 
إضافة  فلسطني.  فــي  والثقافية  االجتماعية 
إهــتــمــام اجلمعية وتــركــيــزهــا عــلــى أطــفــال  الـــى 
مدينة القدس ملا تواجهه من سياسات احتاللية 

مبرمجة .

جمعية الطفولة والتنمية في القدس 
تختتم مخيمها الصيفي على الساحل الفلسطيني

خان يونس -لم يدر املواطن حسني محمد 
الفرا من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة 
أن ابتياعه ملولد كهربائي للتغلب على مشكلة 
انقطاع التيار الكهربائي التي تسود قطاع غزة 
نتيجة احلصار املفروض عليه منذ نحو أربع 

سنوات، سيحول حياة عائلته إلى مأساة.
الفرا  املواطن  املاضي أصيب  يوم اخلميس 
الثالث،  السنوات  ذات  مــرام  وابنتاه  وزوجته 
عمرها،  من  السنتني  تتجاوز  لم  التي  ومــرمي 
بحروق بالغة، كانت أخطرها حروق مرمي التي 

كانت من الدرجة الثالثة.
احلادث املأساوي هذا، أثار تعاطف مواطني 
عائلة  منزل  على  يتوافدون  الذين  املدينة 

الفرا لالطمئنان.
سرد حسني الفرا )37 عاما( من على سرير 
ـــ'وفــا'،  ل الطبي  نــاصــر  مستشفى  فــي  الــشــفــاء 
احلــادثــة فــقــال 'كــالــعــادة مــع انــقــطــاع التيار 
وبعد  بنفسي،  املــولــد  أشــغــل  ليال  الكهربائي 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــســاء اخلميس، 
املخصص  املكان  املطبخ-  شرفة  إلــى  توجهت 
أنه  الحظت  تشغيله  وأثناء  املولد-  لتشغيل 
بحاجة إلى بنزين، فطلبت من زوجتي إحضار 

جالون البنزين وكانت الطفلتان معها'.
وتــابــع: ســاعــدت زوجــتــي على مــلء خــزان 
وشبت  النيران  اشتعلت  سكبه  وأثناء  املولد، 
بزوجتي، ونتيجة اخلوف ألقت زوجتي جالون 
في  النيران  فاشتعلت  األرض  على  البنزين 

املطبخ.

مأساة جديدة يسببها انقطاع الكهرباء في خان يونس
وأردف: في هذه اللحظة ومن شدة النيران، 
أحـــضـــرت زوجـــتـــي بــطــانــيــة كــانــت مــوجــودة 
فــي الــشــرفــة وألــقــتــهــا عــلــى الــنــيــران محاولة 
إخمادها، إال أن النيران ازدادت اشتعاال، وأصبت 
أصرخ بشكل هستيري  وأخذت  بالغة  بحروق 

مستنجدا.
عقب ذلك خّلص الفرا زوجته وابنته مرام 
من بني النيران بصعوبة بالغة وأخرجهما من 
املطبخ، وبعد ذلك سمع صراخ مرمي منبعثا من 
داخل املطبخ. 'نظرا لكثافة النيران لم أرها'. 
لنجدة  النيران  واقتحم  نفسه  يتمالك  فلم 
ابنته التي كانت تشتعل فاحتضنها وأخرجها 

إلى خارج املطبخ والنيران مشتعلة بهما.
قال الفرا، ومالمح احلزن بادية على محياه، 
'عندما خرجت من املطبخ وجدت أحد جيراني 
تناول  ثم  بنا،  املشتعلة  النيران  يخمد  أمامي 
مني ابنتي مرمي وأسرع بها إلى سيارات اإلسعاف 

التي وصلت إلى املكان'.
توقف الفرا عن الكالم ألن موجة من البكاء 
متلكته، فواصل شقيقه إبراهيم احلديث: بعد 

وصولنا املستشفى نقل حسني إلى قسم جراحة 
العالج، وكان وضعه في بداية  الرجال لتلقي 
األمر صعب جدًا، أما زوجته أسماء )32 عاما( 
وابنته مرام فنقلتا إلى قسم جراحة النساء. 

ووصفت حالتهما بـ'املستقرة'.
وأضـــاف إبــراهــيــم: األطــبــاء فــي مستشفى 
ناصر الطبي أكدوا أن وضع مرمي سيء للغاية 
في  الشفاء  مستشفى  إلــى  الــفــور  على  ونقلت 
مدينة غزة، ووضعت في قسم العناية املركزة، 
ومـــن املــتــوقــع نقلها الــيــوم األحـــد إلـــى إحــدى 
املستشفيات اإلسرائيلية. زوجته أسماء الفرا، 
دائما  زوجــي  'كــان  قالت  بالصبر،  حتلت  التي 
يشير علي بشراء مولد كهربائي نتيجة انقطاع 
التيار الكهربائي لساعات طويلة، وكنت دائما 
أرفض األمر، خاصة بعد تكرار حوادث مأساوية 

نتيجة انفجارها'.
وأضافت: قبل نحو أسبوعني وافقت مجبرة 
أنــه سيكون  أكــد لي  املــولــد، بعدما  على شــراء 
كنت  مــا  أن  إال  تشغيله،  عند  جـــدًا  حريصا 

أخشاه قد حدث.

حوامتة يلتقي وفدا من اجلبهة 
الدميقراطية للسالم واملساواة

عّمان - وفا- عقد امس، في عمان، لقاء بني وفد قيادي من اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة برئاسة 
عضو الكنيست محمد بركة، ووفد من اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني برئاسة األمني العام نايف 

حوامتة، ضمن اللقاءات الدورية التي جتري بني الطرفني منذ سنوات السبعينيات من القرن املاضي.
وجرى في اللقاء تبادل وجهات النظر في قراءة أوضاع الساحة الفلسطينية، والتصورات املستقبلية لسير 
األمور. وأكد الوفدان أن القضية املطروحة في هذه املرحلة ليست شكل املفاوضات وإمنا مرجعيتها، مبعنى 
تفعيل  وأكدا ضرورة  االستيطان،  للمفاوضات وجتميد  الزمني  والسقف  التمسك مبرجعية حدود 1967، 

مؤسسات منظمة التحرير ، لتكون املرجعية السياسية واملشرفة مباشرة على املفاوضات.
وقال حوامتة خالل اللقاء، إن الدور العربي حاليا ما زال متخلفا عن احلالة الدولية.

وفي ثالثة  الداخلية،  اإلسرائيلية  للساحة  قراءته  واملساواة،  للسالم  الدميقراطية  اجلبهة  وفد  وطرح 
محاور هي انسداد آفاق السالم لدى حكومة نتنياهو، وتصعيد الهجمة العنصرية ضد اجلماهير العربية 

في البالد، والتدهور نحو الفاشية.
 وثمن حوامتة ورفاقه دور احلزب الشيوعي واجلبهة الدميقراطية في النضال منذ أكثر من 62 عاما، 

والعمل الدؤوب في محاولة اختراق الشارع اإلسرائيلي وطرح اخلطاب البديل في أشد الظروف حلكة.

 الطيبي يدعو بيرس الى عدم منح 
العفو للشرطي املجرم مزراحي

الطيبة- وفا- أرسل الدكتور أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة املوحدة والعربية 
للتغيير، رسالة إلى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس يطالبه فيها بعدم منح عفو عام للشرطي شاحر 

مزراحي الذي أطلق النار عن قرب على رأس املرحوم محمود غنامي وأرداه قتياًل بدم بارد.
وجاء في رسالته: 'يجب عدم اإلستجابة للضغوطات واملطالبة من قبل وزير األمن الداخلي أهرونوفيتش 
العام للشرطة وعدد من الصحفيني الذين يسعون حلصوله على هذا العفو بعد أن أدانه اجلهاز  واملفتش 
القضائي بهيئتني، وعلى رأسهما احملكمة العليا التي ضاعفت عقاب الشرطي مزراحي. وأضاف أن منح العفو 
هو مبثابة هدر دم الضحية العربي ومساس بقيمة حياة اإلنسان وخصوصًا عندما يكون عربيًا، باإلضافة إلى 
املساس بصورة فاضحة بأسس سلطة القانون، وال سيما املساواة أمام القانون. وتوجه د. الطيبي إلى الرئيس 

اإلسرائيلي بعدم اإلذعان لتلك الضغوطات واملطالب وعدم منح العفو في هذه احلالة.


