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محليات

نابلس - الحياة الجديدة- نظم نادي 
األسير وتحالف الســالم الفلسطيني 
امس في مدينة نابلس لقاء سياسيا 
بعنوان « االســرى وإستحقاق أيلول» 
وتحــدث في النــدوة كل مــن عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور 
د. صائــب عريقــات، ورئيــس نادي 
األســير قدورة فارس  والناشــط في 
لجان الدفاع عن االســرى في مناطق 
الـ 48 قدري أبو واصل ومنسق لجنه 
التنســيق ألفصائلي وأهالي األسرى 

والمعتقلين زاهر الششتري.. 
وقــد رحــب مدير نــادي األســير في 
نابلس رائد عامــر بالحضور وأهالي 
األســرى والمتضامنيــن األوروبييــن 
باســبانيا  اللفلســطينيه  والجاليــة 
وكل المؤسســات المشاركة، متقدماً 
بالتحيــة ألســرى شــعبنا داخل قالع 
مــا  إن  وقــال  الصهيونــي،  األســر 
قدمه األســرى من تضحيات جســام 
رافعــة  ومعانــاة مســتمرة شــكلت 
أساسية لمشروعنا الوطني التحرري 
ولقضيتنا الوطنية المركزية من خالل 
صمودهم وثباتهم وعطائهم، وكان 
لوثيقة األســرى األثر الكبير والمهم 
في رسم إســتراتيجية وخطة وطنية 
وإطار جامع يؤســس لسياسة وطنية 
موحــدة ويدعــم جهــود المصالحــة 
الوطنية، وعليه فإن أي جهد سياسي 
يجــب أن تكون قضية األســرى على 

سلم أولوياته وبرنامجه.
وأكد قــدوره فــارس علــى األهمية 
لقيــادة  ا توليهــا  لتــي  ا لكبيــرة  ا
االســرى،  لموضــوع  الفلســطينية 
مشــدداً على تعزيز الدور التضامني 
معهم، وقال إن إنعقاد هذا اللقاء في 
البلدة القديمة بنابلس يحمل دالالت 
ورسائل كبيرة لما تمثله هذه البقعة 
من نموذج حي وعظيم في التضحية 
والصمــود والعطاء، كمــا تحدث عن 
ظروف اعتقال األســرى التي يمرون 
بها وحول اإلجراءات التعســفية التي 
قامــت بها مصلحــة الســجون اتجاه 
األســيرات والمعتقليــن داخــل قالع 

األسر الصهيوني.
 واعتبــر فــارس ان كل مــا تقوم به 

ادارة السجون من سياسات وعقوبات 
مصيره الفشــل امام ارادة األســرى 
وصمودهــم، مطالبا بتحقيق الوحدة 
الوطنيــة وإنجــاز ملــف المصالحــة 
الوطنيــة حتى يكــون هنالــك جهد 
مميــز لدعــم قضية األســرى وخطة 
التوجه لمجلس االمن بغرض تقديم 
طلب العضوية لدولة فلسطين على 

حدود الرابع من حزيران.
وعــرض قــدري أبــو واصــل أرقاماً 
حــول معانــاة االســرى، مشــيرأ إلى 
انهم يواجهون خطراً حقيقياً، محمالً 
الحكومة األسرائيلية وإدارة مصلحة 
المســؤولية  الســجون اإلســرائيلية 
الكاملــة عــن حيــاة المعتقليــن في 

السجون.
واضاف أبــو واصل أن هنــاك 1300 
معتقــل   6000 أصــل  مــن  أســير 
موجودون في الســجون اإلسرائيلية 
ويعانــون من أمراض مختلفة، منهم 
حوالي 24 أســيرا مصابا بالســرطان 
و100أســير مريض بالســكري و27 
حالة مصابة بالفشل الكلوي، كما ان 
هناك 12 اسيرا يقيمون بشكل دائم 
في مستشــفى ســجن الرملة، وهم 

يعانون من موت بطيء.
وتحــدث د. صائــب عريقــات مطوال 
عــن اســتحقاق أيلول وقــرار القيادة 
ألفلسطينييه التوجه لألمم المتحدة 
من خــالل التقــدم بطلــب لعضوية 
دولة فلسطين، مشيرا الى ان القيادة 
ماضيــة في توجهها لألمــم المتحدة 
وال تراجــع ومــا تقــوم بــه حاليا هو 
الجوانب القانونية حتى تستكمل كل 

اإلجراءات المطلوبة.
القيــادة  بعالقــة  يتعلــق  وفيمــا   
الفلســطينية مــع المجتمــع الدولي 
إعتبــر عريقــات أنها أكثــر قوة من 
أي وقت ســابق وتحديدا فيما يتعلق 
بالجهــود للتوجــه لألمــم المتحدة. 
وأشــار عريقــات إلى تشــكيل لجنة 
دولية لمساندة الشعب الفلسطيني 
وخبــراء قانونيين بدعــم دوله قطر 
للمســاعدة في هذا المجــال. وقال 
عريقــات عــن العالقــة مــع االداره 
االميركية «إننا نحاول إقناع الطرف 
االميركــي بجــدوى تحركنــا علــى 
المسيرة السياسية، خاصة أن مطلبنا 
ينسجم مع رؤية الدولتين والقرارات 
الدوليــة بالخصــوص». وقال نعمل 

إلقناعهــم بعــدم معارضة عضوية 
ألدولة الفلسطينية وإجبار إسرائيل 
وإلزامها بقبول قرارات األمم المتحدة 
وتطبيقها»، مطالبا المجتمع الدولي 
والعربي بدعم فلســطين من خالل 
بناء مؤسســات دولــة قويه ودخول 
فلســطين فــي كل اللجــان الدولية 
لألمم المتحــدة، كما طالب عريقات 
جميــع الفلســطينيين والعرب برفع 
العلم الفلسطيني بتاريخ 20 ايلول 
المقبل دعما لقيام دولة فلسطين. 

وأضاف عريقــات ان اإلســتراتيجية 
الفلســطينية تقوم على أساس بناء 
مؤسســات الدولة، ولم يسبق لنا ان 
كنا مؤيدين بهذه الصورة ولم يسبق 
ان كانت إســرائيل محصــورة بهذه 
الطريقــة، ونحن نذهــب إلى األمم 
المتحدة دون أن يفزعنا الفيتو، فقد 
مورس هــذا الحق عشــرات المرات 
علــى عضويــة الــدول فــي االمــم 
المتحدة، وهو لــن يكون جديداً في 
حالتنــا الفلســطينية، وإن أقــل مــا 
يمكننا الحصــول عليه في الجمعية 
العامــة حينها هو دولــة غير كاملة 
العضويــة وهــو مــا يســقط عبارة 

أرض متنــازع عليهــا ويجعلنــا أكثر 
قدرة على مجابهة الطغيان والعدوان 
االسرائيلي في المحافل الدولية التي 
ستصبح فلسطين عضواً فيها، االمر 
الذي جعل حكومة اإلحتالل تشــكل 
5 غــرف عمليــات لمجابهــة التحرك 
الفلســطيني فــي أيلــول المقبــل، 
وهو األمــر الذي يحصل على إجماع 
كامــل لفصائــل منظمــة التحريــر 

الفلسطينية ومجلسها المركزي.
وأضــاف عريقات إن أكثــر ما يعرقل 
خطواتنا ويرهق كاهلنا هو اإلنقسام 
وأعرب عن أمله أن تنجز كافة ملفات 
المصالحة بالسرعة الممكنة لتكتمل 
الجاهزية لتحرك قــوي وفاعل يعزز 
صورتنــا امام االصدقاء ويســتقطب 

دعم اكبر لخطواتنا المستقبلية.
من جانبــه، قال نضــال فقهاء مدير 
عام تحالف الســالم وعضــو المكتب 
التنســيقي للحملــة الوطنيــة لدعم 
«إن   ،«194 الدولــة  «فلســطين 
اســتحقاق أيلــول هو التــزام وطني 
تنفيــذه  المســؤولية عــن  تتحمــل 
منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها 
الممثــل الشــرعي والوحيد للشــعب 
الفلســطيني، فيما تقع المســؤولية 
الرئيســية عن إســناد هــذا التحرك 
على كافة فعاليات شعبنا في الداخل 
والشــتات، وعلى كافة القوى المحبة 
للعــدل والســالم في العالــم». وفي 
هذا الســياق، ذكر فقهاء، «أن تحالف 
السالم الفلسطيني كمؤسسة مجتمع 
مدني برســالة سياســية تعتبر هذا 
التحرك ضمن مسار عملها الطبيعي، 
وســوف نقــوم بتنظيم سلســلة من 
النشــاطات الهادفــة لتوعية مختلف 
شــرائح شــعبنا في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة والقدس، تحديداً الشباب 
حــول أهمية إنجاز هذه الخطوة على 

طريق االستقالل الوطني».
 وتخلل اللقاء نقاشات واسئله من قبل 
المشــاركين وأهالي األسرى وطالب 
أهالي األســرى خالل اللقــاء تفعيل 
قضيتهم على مســتوى كل المحافل 
الدوليــة والمطالبــة بتحريرهم من 

السجون االسرائيلية. 

تواصل حملة افتح الباب إلطالق سراح األسرى المرضى

قراقع والمطران حنا يزوران عائلة األسير
 المعاق والكفيف براش في مخيم األمعري 

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة- تواصلــت الحملــة الوطنيــة 
واإلنسانية – افتح الباب – التي نظمتها وزارة األسرى خالل 
شهر رمضان الفضيل، من خالل زيارات ميدانية الى عائالت 
عدد من األســرى المرضى والمعاقين في كافة محافظات 
الوطن حيث قام وزير األســرى عيســى قراقــع والمطران 
عطا اهللا حنا رئيس أســاقفة سبسطية للروم األرثوذكس 
ووفد من وزارة األســرى واألسرى المحررين وعلى رأسهم 
األســير أحمد أبو الســكر والنائب جهــاد طمليه بزيارة الى 
منزل عائلة األســيرين محمد خميس براش 32 عاما الذي 
يعاني من آالم شــديدة أدت الــى فقدان بصره وإعاقة في 
قدمه اليسرى نتيجة إصابته بقذيفة احتاللية قبل اعتقاله 
حيث فقد قدمه اليســرى التي استبدلت بقدم بالستيكية، 
وكان قد اعتقل يوم 2003/2/17 ومحكوم بالســجن مدى 
الحياة ويقبع في ســجن بئر السبع ويقبع شقيقه رمزي 33 
عاماً معه في نفس الســجن ومحكوم مدى الحياة وكان قد 

اعتقل بتاريخ 2004/6/10 .
وألقــى المطران عطــااهللا كلمة وجه فيهــا تحية الى 
كل األسرى واألسيرات القابعين في سجون االحتالل 
مؤكــدا أن كل الشــعب الفلســطيني بكل شــرائعه 
وطوائفه يقف الى جانبهم، والى جانب حريتهم وإنهاء 

معاناتهــم، معتبــرا أن الحرية هي األقدس واألعظم 
في حياتنا.

واســتنكر عطااهللا اإلجراءات التعســفية التــي تجري بحق 
األسرى وخاصة المرضى محمال حكومة اسرائيل المسؤولية 
عــن حياة األســرى واألســيرات ومطالبا المجتمــع الدولي 
التدخل لتوفير الحماية القانونية واإلنســانية لألسرى في 
الســجون. وقال قراقع ان األسير محمد يعاني من المرض 
والسجن وان إدارة السجون تماطل في إجراء عملية زراعة 
قرنيــة لعينيه منذ فترة طويلة مــا ادى الى فقدان بصره، 
وأشــار أن جسده مطرز بالرصاص نتيجة اإلصابات وقدمه 
المبتــورة بدأت تتعفن وأصيبت بالتهابات شــديدة محمال 
إدارة الســجون المســؤولية عــن حياته وحيــاة المئات من 
األســرى المرضى. والدة األســير براش قالــت انها لم تعد 
تحتمــل الذهاب الــى الزيارة حتى ال تــرى ابنها على هذه 
الحالــة خاصــة أنه لم يعد يرى شــيئا، وقالت: كنت أقضي 
فترة الزيارة وأنا أبكي بشــدة عندمــا أرى الجنود يقودونه 
بشكل اســتفزازي على شــبك الزيارة، وأنه لم يعد يعرف 
أحــدا إال من صوته. يذكر أن 45 أســيرا معاقا يقبعون في 
سجون االحتالل بعضهم مصاب بالشلل الكامل والنصفي 

وأن 25 حالة مصابة بأمراض خبيثة.

قراقع والمطران عطا اهللا حنا خالل زيارة عائلة االسير براش. 

نادي األسير وتحالف السالم ينظمان في نابلس ندوة بعنوان «األسرى واستحقاق أيلول»

متحدثون في الندوة.

األسير زكريا عيسى ... أفضل ال عب كرة
 قدم في التسعينيات يدخل في حالة غيبوبة

بيــت لحــم - الحياة الجديدة- قام وزير شــؤون األســرى 
والمحررين عيســى قراقع بزيارة الى منزل األســير زكريا 
داود حسن عيسى 43 عاما، سكان قرية الخضر بمحافظة 
بيت لحم المحكوم بالسجن 15.5 عام منذ اعتقاله بتاريخ 
2003/2/10، والــذي دخــل فــي حالة غيبوبــة منذ عدة 
أيام ونقل بشــكل عاجل من ســجن النقب الصحراوي الى 
مستشــفى سوروكا في بئر الســبع. وخالل لقاء قراقع مع 
عائلة األســير: حمل إدارة الســجون واطباءها المسؤولية 
التامــة عن حياة الســير زكريا، موضحا أن وزارة األســرى 
وعبر محاميها قدمت التماسا عاجال الى لجنة إطالق السراح 

المبكر لإلفراج عنه فورا بسبب تدهور وضعه الصحي.
وأشــار الى أن األســير زكريا عيسى كان يعاني منذ أربعة 
شهور من آالم في المعدة والظهر وعدم قدرته على تناول  
الطعام، وان عيادة ســجن النقــب واطباءها لم يقدموا  له 

العالج الالزم ولم يشــخصوا حالته بشــكل واضح، ما ادى 
الى تفاقم وضعه الصحي، حتى ســقط فاقدا للوعي يوم 
الخميس 2011/8/4، بعد أن فقد القدرة على النطق وهبط 
وزنه بشكل حاد الى 35 كيلو غراما. وقال قراقع ان األسير 
زكريا يقبع اآلن في مستشفى سوروكا في بئر السبع ، وما 
زال في حالة غيبوبة، مؤكدا أن حاالت اإلصابة باألمراض 
قد تفاقمت في صفوف األسرى في السنوات األخيرة بسبب 
سياسة اإلهمال الطبي المتعمدة من قبل حكومة االحتالل.

وكان األسير زكريا عيسى من أفضل العبي محافظة بيت 
لحم في سنوات التسعينيات، وشارك المنتخب الفلسطيني 
فــي المبــاراة الدوليــة في مدينــة أريحا عــام 1993أمام 
المنتخب الفرنسي الذي كان يقوده الالعب الدولي بالتيني 
، وهــو متزوج ويعيل ولدا وثالث بنات، وقد توفيت والدته 

قبل شهر.

فروانة : 48 أسيرا عربيا في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي 
غــزة – الحيــاة الجديــدة- قال األســير الســابق، الباحث 
المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، ان سلطات 
اإلحتالل تحتجز في ســجونها ومعتقالتهــا ( 48 ) معتقالً 
عربياً من األردن ومصر وسوريا، باإلضافة لعشرات آخرين 

من السودان ومصر تجاوزوا الحدود ألسباب مختلفة.
 ودعــا فروانة األمــة العربية واالســالمية لإلهتمام بهم 
وتســليط الضوء على قضيتهم، ومســاندتهم بما يحقق 
الضغط المتواصل لضمان اطالق سراحهم وعودتهم إلى 
بيوتهــم وأوطانهم وأحبتهم، في ظــل تصاعد اإلجراءات 
واإلنتهــاكات بحقهــم وبحــق األســرى عمومــاً، وتفاقــم 
معاناتهم جراء استمرار انقطاعهم عن ذويهم وحرمانهم 
مــن الزيــارات، وفــي ظــل ضعف التحــرك الدبلوماســي 
تجاههم، وتدني مســتوى اإلهتمام الرســمي والشــعبي 

واإلعالمي بهم إلى أدنى درجاته .
واضاف : ان قائمة « األسرى العرب « تضم جنسيات عربية 
مختلفة، حيث يوجد من بينهم ( 24 ) اسيراً اردنيا، و( 15 
) أســيراً مصرياً، و( 8 ) أسرى من هضبة الجوالن السورية 
المحتلة بينهم أسير من قرية الغجر، باإلضافة الى مواطن 
مــن أصل ســعودي ويحمل الجنســية اإلســترالية أعلنت 

سلطات اإلحتالل عن اعتقاله في آذار الماضي .
وأكد فروانة بأن ادارة السجون أفرجت في شباط من العام 
الماضي عن األسير السعودي ( عبد الرحمن العطيوي ) بعد 
قضاء أكثر من 5 ســنوات في ســجونها، ولم يعد موجودا 
لديها أو تحت ســيطرتها أو ضمن كشــوفاتها، وانما أحيل 
للعمــل اإلجباري في مناطق زراعية ( كيبونســات ) تحت 
رقابة األجهزة األمنية، و لم يسمح له بالعودة ألهله ووطنه 

وهذا يخالف كافة المواثيق واألعراف الدولية.
وذكر فروانة بأن األســير الســوري ( صدقــي المقت ) 44 
عاماً، من هضبة الجوالن السورية المحتلة والمعتقل منذ 
آب 1985، يعتبر عميد األســرى العــرب، وأحد « جنراالت 
الصبر» وهو مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم 

أكثر من ربع قرن .
 فيما تضم القائمة اســماء ألســرى واســيرات يعتبروا من 

رموز المقاومة وكانت المحاكم العسكرية اإلسرائيلية قد 
أصدرت بحق بعضهم أحكاما بالســجن المؤبد لمرة واحدة 

أو لمرات عدة .
واعرب عن أمله بأن يتمسك آسري « شاليط « بمنح صفقة 
التبادل التي يدور الحديث حولها بعدها العربي، وأن تكفل 
اطالق سراحهم، على اعتبار أن قضية األسرى هي واحدة 

موحدة ( ال ) تقبل القسمة أو التجزأة .
وعن أوضاعهم المعيشــية وظروف احتجازهم في سجون 
اإلحتــالل قال فروانة ان إدارة الســجون لم تميز يوماً في 
تعاملها وقمعها بين أســير فلســطيني وآخــر عربي، وأن 
األشــقاء العرب تعرضوا وال يزالوا يتعرضون لما يتعرض 
له باقي األســرى من انتهاكات وجرائــم واجراءات قهرية 
ومعاملة ال إنســانية وظروف احتجاز سيئة، ولكن وبالرغم 
من القهر وقسوة السجان أصروا على أن يكونوا دائما في 
قلــب المعركة وجزء أصيل في مســيرة الدفاع عن كرامة 
وشــموخ وكبرياء األســير العربي خلف القضبان وشاركوا 
بفاعلية في كافة اإلضرابات التي خاضتها الحركة األسيرة 
ضــد إدارة الســجون إلنتزاع حقوقهــم، وقدموا تضحيات 
جســام وأن قائمة شــهداء الحركة األســيرة لــم تخلُ من 
الشــهداء األسرى العرب أمثال حسن سواركة من العريش 
وعمر شلبي من سوريا وهايل أبو زيد وسيطان الولي من 
الجــوالن، وصالح عباس من العــراق، وغيرهم الكثيرين، 
فيمــا اليزال بعــض المحررين العرب يتلقــون العالج في 
المستشــفيات جراء اصابتهم بأمراض ورثوها عن سجون 

اإلحتالل .
وأشــار فروانة الــى أن هنالك المئات من األشــقاء العرب 
أعتبــروا في عــداد المفقودين، ولكن ال يعــرف ان كانوا 
كذلــك بالفعــل، أم أنــه قد تــم اعتقالهــم وزج بهم في 
السجن اإلسرائيلي السري 1391 وال يزالوا هناك وتستمر 
« اسرائيل « في رفضها اإلقرار بوجودهم لديها، أم أنهم 
قتلوا ودفنت جثامينهم في ما بات يعرف بـ « مقابر األرقام 
«، أو أنهم قتلوا وسرقت أعضائهم وتناثرت بقايا جثامينهم 

هنا وهناك وبقي مصيرهم مجهوالً .

األسرى في سجن نفحة يعقدون دورة تدريبية  
نفحة - الحياة الجديدة- عقد األســرى في ســجن نفحة ألسرى قسم 12 دورة 
تدريبية لكادر مكثف باســم الشــهيد ممدوح صيدم وجرت تحت إشراف األسير 
عاكف ابو هولي ، ورائف الفرا  ، واســامة عودة ، ضمت  9  اســرى وهم كل من 
،  محمــد بــدوي / رام اهللا ، عبد الحميد ابو كافية /رام اهللا ، ســعيد ابو عودة /
بيت حانون ،احمد الشــمالي/غزة ،ســامي العمور /دير البلح ، جهاد ابو ظاهر /

خان يونس ، جميل مزهر /رام اهللا ، سامر عويدات /البريج  ، اكرم ابو اسنينا 
/خان يونس .

ابو عين : على العالم ان يحمي اطفالنا االسرى
رام اهللا - الحياة الجديدة- اكد وكيل وزارة  شؤون االسرى والمحررين  زياد ابو 
عين ان هناك حملة مبرمجة تستهدف اعتقال وابعاد واذالل الطفل الفلسطيني  
من خالل سياسات وآليات  تنتهجها  ادارة السجون،  خصوصا وان حكومة االحتالل 
هــي الوحيدة في العالــم التي تجيز اعتقال طفل ومحاكمته وابعاده وهو  دون 
ســن الثانية عشــرة ، وانه في االونة االخيرة شهدت االراضي المحتلة  تصعيدا 

خطيرا في هذه الممارسات ضد االطفال .
واوضح ابو عين ان المؤسسات الدولية التي صاغت هذه النظم الدولية لحماية 
الطفــل وحقوقــه وحرمت عقابه او تجريمــه غير قادرة علــى الدفاع عن هذه 
القيم الفكرية المصاغة بالقانون الدولي، وانها تركت اســرائيل تقوم بخرقها 
دون اتخاذ اية اجراءات عقابية رادعة بحق اســرائيل للجم هذه السياسة، حيث 
شــهدت االشــهر القليلة الماضية  عشــرات عمليات االبعاد الطفال عن اماكن 

سكنهم بعد تحررهم من االسر.

نادي األسير يزور الصحفي
  سامر عالوي في مركز توقيف «بتاح تكفا»

رام اهللا - الحياة الجديدة- زار محامي نادي األســير، األســير الصحفي ســامر 
عــالوي مــن نابلس ، والذي أكد لمحامــي النادي بأن اعتقاله جــاء على خلفية 
عمله  كصحفي ، وتتهمه إســرائيل بأنــه يعمل على حمل تكليفات من الخارج 
إلى األراضي  الفلسطينية. وذكر األسير أن المخابرات اإلسرائيلية عرضت عليه 
التعاون معها إال أنه رفض ذلك وهددته  بأنه ســيتم توجيه تهمة يأخذ عليها 
حكما عاليا إذ لم يتعاون . وناشــد عالوي كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات 

الدفاع عن الصحفيين التدخل من أجل اإلفراج عنه . 
يذكر أن األســير عالوي اعتقل على جســر دامية أثنــاء خروجه للعمل حيث أن 
األسير دخل فلسطين لزيارة عائلته في نابلس منذ 41 تموز الماضي ،  واعتبر 
نادي األسير اعتقال الصحفي عالوي هو اعتداء على العمل الصحفي واإلعالمي 
ومحاولة  لمنع الصحفيين من العمل بحرية والتنقل، مؤكدا  أنه سيتابع قضية 

األسير عالوي بشكل حثيث . 

إدارة سجني جلبوع والنقب تفرض عقوبات بحق األسرى 
رام اهللا - الحياة الجديدة- أكد نادي األســير امس ان إدارة سجن جلبوع أبلغت 
األســرى  بمنع إخراج أي شيء  لذويهم أثناء الزياره وكذلك منع إدخال الكتب . 

وجاء ذلك خالل زيارة قام بها محامي النادي لسجن جلبوع . 
وفي سياق آخر، أكد محامي النادي وخالل زيارة لسجن النقب  بأن إدارة السجن 
فرضت على األسرى «مالبس الشباس البني» على جميع األسرى بحجة أنه قرار 
سياسي ، وقال األسرى انهم باتوا يشعرون بأن اإلجراءات التصعيديه التي تقوم 
بها إدارة السجن ليست من تلقاء نفسها  بل هي سياسة اسرائيلية, مؤكدين بأن 
«نتنياهو» يحقق انجازا في الشارع اإلسرائيلي متى يتم الضغط على األسرى  .

سفارة فلسطين في كولومبيا 
تخرج دورة ”فلسطين حتى ال ننسى“ 

بوغوتا - وفا- خرجت الســفارة الفلسطينية في كولومبيا 
بالتعــاون مع جامعة مانويــال بلتــران الكولومبية الدورة 
األكاديمية الخامسة ”فلسطين.. حتى ال ننسى“ وقد سميت 

هذه الدورة باسم الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان.
ووفــق بيان صادر عن الســفارة، فقد أقيــم يوم األربعاء، 
حفل للمناسبة في قاعة ”ياسر عرفات“ في مقر السفارة، 
وعــزف  الســالمين الوطنيين الكولومبي والفلســطيني، 
بحضــور عميد جامعــة مانويال بلتران جيدو ايتشــفيري، 
والســفير الفلسطيني عماد جدع، وممثل عن مدير مكتب 
الشرق األوســط في وزارة الخارجية الكولومبية، والعديد 
من ممثلي مؤسســات المجتمع المدني، وعدد من أعضاء 
السلك الدبلوماســي المعتمد، وأبناء الجالية الفلسطينية 

في بوغوتا ولفيف من طلبة الجامعة.
وعبر ايتشــفيري، في كلمة له، عن ”اعتزاز وفخر الجامعة 
بتخريــج الــدورة الخامســة المتخصصة بتاريــخ القضية 
الفلسطينية والصراع في الشرق األوسط“، متمنيا استمرار 
التعاون األكاديمي والعلمي بين الجامعة والسفارة، ومؤكدا 
استعداد الجامعة للتعاون مع المؤسسات العلمية والجامعية 
في فلســطين. من جانبه، ثمن الســفير جدع  دور كل من 
ساهم في هذا اإلنجاز العلمي من محاضرين وطلبة، مؤكدا 

استمرار السفارة بإعداد دورات في شتى المجاالت المتعلقة 
بفلسطين بالتعاون مع مختلف المؤسسات الكولومبية.

ونــوه إلى أن الهــدف من هذه الــدورات يكمن في إيصال 
الحقيقــة إلــى الشــباب واألكاديميين وإيصالهــا لألجيال 
المقبلة، داعيا الخريجين إلى أن ”يكونوا ســفراء فلسطين 
في مختلف الميادين إليصال قضية الشــعب الفلسطيني 

العادلة ألبنائهم وإخوانهم الكولومبيين“.
ووضــع الســفير الحضور في آخــر األوضاع على الســاحة 
الفلســطينية وأهمهــا اســتحقاق أيلول المقبــل، وأهمية 
اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلســطينية على حدود 
عــام 67،  داعيــا كولومبيــا إلــى االســتثمار في الســالم 
واالعتراف بالدولة الفلســطينية بناء على قرار التقســيم 

الصادر عن األمم المتحدة عام 1947.
وقدم المنســق العام للــدورة اليكس مونتيرو، موجزا عن 
منهــج الــدورة التي شــارك فيها 22 طالبا مــن صحفيين 
وأكاديميين وطلبة جامعات على مدى 44 ســاعة دراسية، 
والتــي تناولت العديد من القضايا منها ”تاريخ فلســطين 
المتحــدة“،  والمعاصــر“، و“فلســطين واألمــم  القديــم 
و“إسرائيل والقانون الدولي“، و““إسرائيل وحقوق اإلنسان“، 

و“المستوطنات“ و“عملية السالم“.

بحضور قراقع وخلة

إحياء الذكرى السنوية األولى
  لتحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري 

رام اهللا - وفــا- جرى فــي قرية عارورة بمحافظة رام اهللا، 
الليلة قبل الماضية، إحياء الذكرى السنوية األولى لتحرير 
جثمان الشــهيد مشــهور العــاروري الذي اســترد جثمانه 
قبــل عام بعــد احتجاز اســتمر نحــو 35 عاما فــي مقابر 
األرقام اإلســرائيلية. وشــارك ذوي الشــهيد العاروري في 
هذه المناســبة، وزير شؤون األســرى والمحررين عيسى 
قراقع، ومنسق الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء 
المحتجــزة في مقابر األرقام ســالم خلة، وعدد من أهالي 
قرية عارورة وممثلو القوى الوطنية. وقال قراقع، إن ملف 
الشهيد مشهور العاروري فتح باقي ملفات الشهداء، الذين 
ما زالوا محتجزين في مقابر األرقام العسكرية اإلسرائيلية، 
فاســتعادة جثمان العاروري أطلق رسالة للمجتمع الدولي 
ومؤسسات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة، بأهمية التحرك 
والتدخــل لإلفراج عن جثامين أســرانا الشــهداء في تلك 
المقابر التــي تنافي كل األخالقيات الدينية واإلنســانية، 

وتنتهك حق اإلنسان في حياته وبعد مماته.
وأضاف قراقع: يجب إنهاء هذه المعاناة والمأساة، التي تمر 
بها مئات عائالت الشهداء والمفقودين، وهذه الممارسات 
التي يتخذها االحتالل هي انتهاك للقانون الدولي والشرائع 
الدينيــة. وتابع: «مــن المفترض أن يلقى ملف الشــهداء 
المحتجزيــن في مقابر األرقام، نصيبه من المفاوضات إذا 
ما كان هناك مفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية مستقبال، 
وأال يكــون ملفــا هامشــيا وال يتــرك تحت رحمــة القضاء 
اإلســرائيلي». من جهته، طالب خلة بتحرير كافة جثامين 
الشهداء المحتجزة في مقابر األرقام، وقال: «نحن في العام 
الماضي تمكنا من قطع خطوات نوعية عن طريق تعريف 
هــذه القضية، فقــد تبنتها األمانة العامــة لجامعة الدول 
العربية، وقررت تكليف ســفراء الجامعة وممثليها بالعمل 

المشترك مع مجالس الشركاء العرب المعتمدين لديها.
وأضاف: قررت الجامعة أيضا عرض جثامين الشهداء على 
مجالــس الــوزراء العــرب، وكان آخر ما حققتــه على هذا 
الصعيد تبني مجلس وزراء العرب لهذه القضية، من خالل 
ندوة قانونية عملت وزارة العدل الفلسطينية على تنظيمها 
بتاريخ 19-5-2011 في مقر جامعة الدول العربية بحضور 
خبراء قانونيين وعرب. وقال منسق الحملة الوطنية: «نحن 
نواصل جهودنا المنسقة مع وزارة الخارجية، ووزارة شؤون 
األسرى، لتفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج من 
أجل توليد حركة دبلوماسية ضاغطة على إسرائيل، وبناء 
شبكة دولية من إعالميين وحقوقيين ونشطاء للدفاع عن 
حقوق اإلنســان، إضافة للمتابعــة القانونية التي يتوالها 
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، وتتابع 
الدائرة هذه األيام ملف الشــهداء: حــازم أبو زنط، وأحمد 
زعارنــة، وأنيــس دولــة». وقال شــاهر العاوروي شــقيق 
الشــهيد مشــهور، إن تحرير جثمان الشهيد مشهور يفتح 
الباب السترداد كافة الجثامين المحتجزة في مقابر األرقام.

 وأضاف: شــكلت تجربة تســليم جثمان الشــهيد مشهور 
بكل جوانبهــا اإلنســانية والقانونيــة واإلعالمية، قضية 
ورافعة للجهود الوطنية والسياسية لكافة مكونات الشعب 
الفلســطيني، باتجــاه أن تحتــل قضية األســرى وتحرير 
جثامين الشــهداء، عنوانا مركزيا لنضال القوى الوطنية، 
ونضال السلطة الفلسطينية، من أجل استكمال وحل هذه 
المعضلة، التي القت إهمال وعدم جدية في متابعتها خالل 
الســنوات السابقة. وقال: علينا أن نستجمع قوانا الوطنية 
والنضالية والسياســية والقانونية، ونرى أن هذه الذكرى 
تعبئة من اجل كل الطاقات وكل الجهود الوطنية السترداد 

جثامين كافة الشهداء والشهيدات.

«شمس» يؤكد ضرورة مشاركة اوسع للشباب في الحراك الشعبي
رام اهللا – الحياة الجديدة –أكد مركز إعالم حقوق اإلنسان 
والديمقراطية «شــمس»، أمس، ضرورة مشاركة الشباب 
فــي الحراك الشــعبي الدائــر وتنظيم صفوفهم كشــرط 
إلحراز التغيير المنشــود. جاء التأكيد في صلب بيان وزعه 
«شمس»، لمناسبة اليوم العالمي للشباب وحيا فيه نضال 
الشــباب العربي، ودفاعهم المشــروع عن قضايا وهموم 
شــعوبهم وقال البيان «في اليوم العالمي للشباب من كل 
عــام نقف لنتذكر مــا تحقــق وما لم يتحقق في مســيرة 
الشــباب للحصــول على حقوقهــم في التعليــم والصحة 
واالقتصاد، في السياســة والحياة العامــة وفي هذا اليوم 
فرصــة لتأكيد أهمية دور الشــباب في كل جهد ومســعى 
لتحقيــق التنميــة المســتدامة. لقد بادر الشــباب للحركة 
كتعبير عــن األزمات البنيوية المتراكمــة في المجتمعات 
العربيــة، فمالييــن الشــباب العربــي لم يتحركــوا بعيداً 
عــن واقعهــم االجتماعي وهمــوم شــعوبهم االجتماعية 
والسياســية، لقد برهن هؤالء الشــباب عــن وعي عميق 
لذاتهــم وانتمائهــم وهويتهم الحضاريــة والثقافية، كما 

عبروا عن وعي عميق لتاريخهم».
وشــدد «شمس» على أن عملية التغيير تحتاج إلى تنظيم 
الصفوف والمطالبة بزيادة نصيب الشــباب من المشاركة، 
حيث أنه من الصعوبة تغيير وجهة نظر الكبار حول الشباب 
حتى ألولئك الذين يحتلون مواقع قيادية، فالتغيير يحدث 
عندما تقوم المؤسسات التي يديرها الكبار بإدراك أهمية 
العمل مع الشــباب بشــكل يظهر العزم والنية ال أن يكون 
مجرد توجه رمزي أو شكل أو سياسة رمزية. وذكر المركز 
أنــه وعلى الرغم من اهتمام األمم المتحدة بالشــباب، إال 

أنــه ما زال هناك هوة واســعة كانت ما زالــت قائمة بين 
الشباب في البلدان المتقدمة والشباب في البلدان الفقيرة 
والنامية. ألســباب تتعلــق بالقدرات الماليــة وعدم توفر 
الخطــط والبرامج الكافيــة للتأهيل والتنشــئة والتربية، 
إضافــة إلى أســباب داخلية تتعلــق بالمــوروث العقائدي 
واالجتماعــي وطبيعة القيم والعــادات والتقاليد، وتركيبة 
المجتمع والعائلة ومســتوى االنفتــاح االجتماعي وطبيعة 

النظم السياسية القائمة. 
حيــث تضافرت كل تلــك العوامل لتحد من دور الشــباب 
فــي البلدان الفقيــرة وتفاقــم األزمات المستشــرية في 
أوساط الشــباب كالبطالة، وسوء العناية الصحية، وتدني 
المستوى المعيشــي، ونقص المؤسسات الراعية، ومراكز 
الترويح والترفيه.  وطلب المركز  بضرورة استثمار طاقات 
الشــباب وحماســهم وإبداعاتهم وإيجاد حلــول لحاجاتهم 
وإزالــة المعوقــات والتحديات التي أمامهــم ودعمهم في 
تحقيق آمالهــم وتطلعاتهم وتطويــر وتمكين قدراتهم. 
وخلق فرص تعليمية ومهاراتية أكثر وفرص عمل مجدية 
للشــباب ولنشــاطاتهم االجتماعيــة والرياضيــة والفنية 
والثقافية والنفســية والصحية واالقتصادية ومشاركتهم 
في المجتمع والحياة العامة، والعمل بشــكل جاد لتقليص 
الفجوة بين الشــباب والمســؤولين بتوســيع نطاق الحوار 
والفهم المتبادل إلنهاء اإلقصاء والتهميش واإلهمال لهذه 
الشــريحة الواســعة مــن المجتمع وإنصافهــم. وبضرورة 
االهتمام بمعالجة االنحرافات الشبابية االجتماعية والعمل 
علــى تأهيل الشــباب لالندماج والمشــاركة في المجتمع 

ومكافحة األمية بين قطاع الشباب. 

جمعية اإلسراء الخيرية توزع طروداً
 غذائية على األسر الفقيرة  في اريحا

اريحــا- الحياة الجديدة- وزعت جمعية اإلســراء الخيريــة  وبدعم من االغاثة 
االســالمية الفرنســية  طرودا غذائية على األسر المحتاجة من سكان محافظة  
أريحا و األغوار ، بلغت ( 150 طرداً غذائياً ) وذلك ضمن ” مشروع توزيع طرود 
غذائية في رمضان ”.  بحضور منســقة المشــاريع في اإلغاثة اإلسالمية اليس 
رســلنغر ماجدة بلهان رئيسة بعثة االغاثة االسالمية بالضفة و رئيس وأعضاء 

الهيئة اإلدارية لجمعية اإلسراء الخيرية .
وأوضح  شــاكر بالو رئيس جمعية اإلسراء الخيرية ، بان هذه المساعدات تأتي 
ضمــن النشــاطات التي تنفذها الجمعية خالل شــهر رمضــان المبارك  بهدف 
التخفيــف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة, وأضاف أننا في  
جمعية اإلســراء نسعى بكل طاقتنا وبالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية 
لتوفير المساعدة للمواطنين من خالل تنفيذها ما يمكن توفيره من مساعدات 
مادية وعينية للمحتاجين. كما أثنى بالو على جهود اإلغاثة اإلسالمية  المعطاءة 

في هذا المجال .
فيما تحدثت مسؤولة النشاطات في الجمعية باسمة غروف  عن نشاطات الجمعية 
خالل الشهر الكريم والتي ستشمل افطارات جماعية وتوزيع المساعدات العينية 
والمالية على األســر المحتاجة. باالضافة الى المالبــس وغيرها من احتياجات 

األسرة الفلسطينية في شهر رمضان  .
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