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نابلس- شاب يهاجم جرافة عسكرية اسرائيلية باحلجارة خالل املظاهرة االسبوعية ضد االستيطان في قرية كفر قدوم.                   ا.ف.ب

القدس- جانب من مسيرة الشيخ جراح االسبوعية تضامنا مع اهالي احلي الذين استولى املستوطنون على منازلهم.       تصوير: محمود عليان

 اقتحام سجن عوفر واجراء تنقالت بني األسرى
 اعتصامات تضامنية امام سجني الرملة ورميون 

 محافظات - جنيب فراج وعلي سمودي - 
اقتحم نحو 200 جندي مسلح قسمي 13 و14 
في سحن عوفر، واخرجوا األسرى بالقوة وبشكل 

استفزازي وحتت تهديد السالح.
 ونقل تقرير لوزارة شؤون األسرى عن ممثل 
األسرى محمود غلمي أنهم رفضوا اخلروج مما 
أدى الى استخدام القوة في اخراجهم ونقل 17 
اسيرا الى سجون أخرى غير معروفة واتخاذ قرار 

بنقل ممثل األسرى خالل اسبوعني.
ب��ررت هذا  السجن  ادارة  أن  وأوض��ح غلمي   
بأكمله   14 قسم  اخ��الء  تريد  بأنها  اإلقتحام 
واجلنائيني  للموقوفني  "معبارا"  إلستخدامه 
قرارا  اتخذت  السجن  الفصائل في  كافة  وان   ،
برفض اجراءات ادارة السجن، ومت تهديد هذه 
الفصائل بنقل جميع ممثليها الى سجون أخرى 

اذا اصر األسرى على رفض قرار ادارة السجن.
ونظمت احلملة الشعبية العاملية "احرار " 
ضد القيد ، امس ، اعتصاما امام سجن الرملة 
تضامنا مع االسرى املرضى واملضربني واستنكارا 
ملمارسات وسياسات اسرائيل التي تهدد حياتهم 
االجانب  املتضامنني  م��ن  ع��ش��رات  واحتشد   ،
رافعني  السجن  قبالة  االوروب��ي��ني  والنشطاء 
الفتات باللغات العاملية وصور االسرى ، والقى 
 ، بيانا  احلملة  باسم  الناطق  بروفوانا  فرانكو 
اوضح فيه ان املنظمة التي تاسست قبل عام في 
السويد تقود حملة واسعة الثارة وابراز قضايا 
االسرى في سجون االحتالل ونشاطاتها تشمل 
اوروبا واالراضي احملتلة . وطالب املجتمع الدولي 
تدوسها  ال��ت��ي  وتشريعاته  قوانينه  بحماية 
الذالل  خ��ط��ي��رة  ب��ص��ورة  وتنتهكها  اس��رائ��ي��ل 
الفلسطينني وحرمانهم من حقوقهم . واكد ان 
عشرات  على  اسرائيل  فرضته  االع��دام  حكم 
االس����رى امل��رض��ى ال��ذي��ن ق���ررت احل��م��ل��ة تبني 
للضغط  عاملية  فعاليات  وتنظيم  قضيتهم 

لالفراج عنهم وانقاذ حياتهم .

اعتصام رميون 
رميون  سجن  ام��ام  االس��رى  اهالي  واعتصم 
له  يتعرض  ال��ذي  التحريض  على  احتجاجا 
االسرى من وسائل االعالم االسرائيلية ومجمل 
التي  الصعبة  االعتقالية  واالوض��اع  الظروف 
الصليب  االهالي  وناشد   . لها السرى  يتعرض 
االح���م���ر وم���ؤس���س���ات ح���ق���وق االن���س���ان حتمل 
مسؤولياتها حلماية االسرى من املخاطر الكبيرة 
حياة  بانقاذ  وطالبت  حياتهم  تتهدد  ال��ت��ي 

املرضى ووقف االجراءات التعسفية بحقهم .
 ف��ي نفس ال��وق��ت ح��ذر األس���رى ف��ي سجن 
رميون من مخطط إلدارة السجون اإلسرائيلية 
بحقهم  ال��ق��م��ع  إج�����راءات  تصعيد  يستهدف 
ما كان قائما قبل اإلض��راب األخير  على نحو 

للحركة األسيرة 
القمع  أن وح����دات  ال���رج���وب  وق���ال ج��م��ال 
التابعة ملصلحة السجون اقتحمت قبل يومني 
غ��رف األس����رى، وداه��م��ت ال��غ��رف��ة ال��ت��ي يقيم 
فيها مع ستة معتقلني آخرين وحطمت جميع 
إلى  الستة  األس��رى  تنقل  أن  قبل  محتوياتها، 

العزل االنفرادي
التصعيد اجلديد  أن  إلى  الرجوب  وأش��ار   .
بحق األسرى يتزامن مع حملة منظمة إعالمية 
ب��ه سلطات االح��ت��الل ضدهم  ت��ق��وم  وأم��ن��ي��ة 
شرطي  مبهاجمة  األس��رى  أح��د  قيام  بذريعة 
إج���راءات  على  احتجاجا  السجن  ح���راس  م��ن 
شقيقته  له  تعرضت  ومذلة  مهينة  تفتيش 
عند أحد حواجز االحتالل. وأضاف أن احلركة 
ملفا  السجون  إدارة  مع  أغلقت  كانت  األسيرة 
سابقا يتعلق باتهامات وجهت إليهم مبهاجمة 
لتتذرع  ال��ي��وم  ت��ع��ود  لكنها  ال��س��ج��ن،  ح���راس 
رأي  خللق  منها  محاولة  في  اجلديد  باحلادث 
جديدة  قمع  إج���راءات  يدعم  إسرائيلي  ع��ام 

ضد األسرى.
 وأفاد تقرير لوزارة شؤون األسرى أنه متت 
اجراء عملية جراحية في الرأس لألسير شادي 
فيصل موسى من سكان جنني، نتيجة اصابة 
تعرض لها عند اعتقاله، وأن العملية اجريت 
في مستشفى سوروكا في بئر السبع، ومكث 5 

أيام في املستشفى.
 وقال محامي وزارة األسرى كرمي عجوة الذي 
اجلراحية  العملية  بعد  يأخذ  أن��ه  ش��ادي  زار 
الى  بحاجة  وأن��ه  مسكنات،  عن  عبارة  أدوي��ة 

استمرار مراجعة املستشفى.
وكان شادي موسى احملكوم 25 عاما واملعتقل 
منذ 15 -4-2002 في سجن عسقالن قد اصيب 
بالرصاص عند اعتقاله في رأسه، وعانى من 
الرأس  من  اخللفية  املنطقة  في  شديدة  أالم 
ثم  النوم  يستطيع  يكن  ولم  اإلصابة  بسبب 
أصيب بجلطة في القلب واجريت له عملية 

قسطرة ويتناول 8 أدوية للقلب والرأس.
ال��وزارة تدهور  ومن جهة أخرى اكد تقرير 
املعتقلني  م���ن  آخ����ر  ل���ع���دد  ال��ص��ح��ي  ال���وض���ع 
وتوجيههم النداءات للتدخل من أجل تقدمي 
العالج لهم وهم تامر خالد حمايل : 24 سنة من 
كفر مالك قضاء رام الله، املعتقل منذ 2-11-

2009 واحملكوم سبع سنوات ونصف ويعاني من 
نزول املاء من الرأس على شبكية العني، مما أدى 
الى عجز في الرؤية بنسبة 99% بسبب عدم 

تقدمي العالج له واملماطلة في ذلك.
وأفاد محامي وزارة األسرى ابراهيم األعرج 
يعاني  أن��ه  عوفر  سجن  ف��ي  حمايل  زار  ال��ذي 
الرأس  اليمنى من  من االم مستمرة في اجلهة 

العني  ف��ي  وخ��اص��ة  النظر  ف��ي  شديد  وضعف 
اليسرى، وأنه ال يتلقى سوى املسكنات.

وكذلك األسير قدر محمد ابراهيم نواجعة 
، 29 سنة ، من يطا قضاء اخلليل، املعتقل منذ 
17-7-2012 وال زال موقوفا، ويعاني من مرض 

القلب والشقيقة.
وق���ال محامي ال����وزارة اب��راه��ي��م األع���رج أن 
اعتقاله  منذ  ال��الزم  العالج  يتلق  لم  نواجعة 
مشاكل  وج�����ود  ع��ل��ى  ت����دل  ال��ف��ح��وص��ات  وأن 
خ��ط��ي��رة ع��ن��ده ف��ي ال��ش��راي��ني، وأن���ه عندما 
املستشفى  رف��ض  ه��داس��ا  ال��ى مستشفى  ح��ول 
أخر  مستشفى  ال��ى  حتويله  فتم  استقباله، 
دون  السجن  ال��ى  اع��ادت��ه  أيضا ومت��ت  فرفض 

اجراء أي عالج له.
اما نصر راشد كميل ، 24 سنة ، من جنني 
املعتقل منذ 12-9-2006، ومحكوم 7 سنوات 
فيعاني من جرثومة باملعدة منذ ما يزيد عن 
سنة ونصف تسبب له االما حادة في األمعاء، 
عبيدات،  ف���ادي  األس���رى  وزارة  محامي  وق���ال 
أن كميل   ، قام بزيارته في سجن مجدو  الذي 
نقل الى مستشفى اساف هروفيه واجريت له 
فحوصات ومنظار للمعدة وتبني أنه يعاني من 

جرثومة في املعدة.
هو  باملرض  اصابته  أن سبب  األسير  وذك��ر 
معبار سجن الرملة الذي وضع فيه في بدايات 
اعتقاله حيث الزنازين قذرة وال تليق بالبشر 
اإلصابة  وتسبب  قوله  حسب  باحليوانات  وال 
ال��ذي��ن يتم  ل��ألس��رى  األم����راض  م��ن  بالعديد 

وضعهم فيه خالل نقلهم للسجون أو احملاكم.
وقال كميل أنه مضرب عن الطعام اضرابا ال 
اراديا بسبب عدم قدرته على تناول األطعمة 

نتيجة أالم يعاني منها في املعدة.
وزار محامي نادي األسير ، رياض العمور من 
بلدة تقوع املعتقل منذ 5-5-2003، و يقضي 
حكما بالسجن املؤبد 11 مرة اضافة ل11 عاما ، 
وافاد بأنه ال زال يتعرض لنوبات إغماء مفاجأة 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إج���راء ع��دة ف��ح��وص��ات وأن 
أبلغته بأن الفحوصات لم تظهر  إدارة السجن 
انه  النادي  وابلغ محامي   . نتيجتها حتى اآلن 
ما زال ينتظر في ظل وضع صحي صعب ودون 
القلب  ام��راض في  ان��ه يعاني من  ع��الج علما 
إصابته  عن  ناجمة  الظهر  في  وآالم  والرئتني 
برصاص قوات االحتالل قبل اعتقاله، وال تزال 
وذكر  ظهره.   في  مستقرة  الرصاصات  إح��دى 
الصليب األحمر  األطباء في  أحد  أن   ، العمور 
قد زاره وسأله بعض األسئلة، و أكد لألسير أن 
مشكلته ليست بجهاز تنظيم دقات القلب وإمنا 
املشكلة تكمن بالقلب نفسه وهو قد يحتاج إلى 

عملية معقدة في القلب. 

ل��الف��راج عن األسير  ودع��ت وزارة األس��رى 
ب��ال��ش��ل��ل م��ن��ص��ور محمد  امل���ص���اب  امل���ري���ض 
سلفيت  من   ) عاما   41  ( موقدة  عبدالعزيز 
الصحي  وضعه  تدهور  بسبب   ، نابلس  قضاء 
م��وق��دة معتقل  ان  واف���ادت   . واه��م��ال عالجه 
الشديد  منذ 2001/7/2، واعربت عن قلقها 
على حياة موقدة الذي يلقبه زمالؤه املرضى 
بني  يعيش  فهو  احل��ي،  بالشهيد  الرملة،  في 
رصاصات  بثالث  أصيب  فقد  وامل��وت،  احلياة 
في العمود الفقري واحلوض والبطن، ويعاني 
من شلل نصفي باجلزء السفلي من جسمه وهو 
مقعد على الكرسي .ويخرج البول عن طريق 
فتحة  طريق  عن  وال��ب��راز  البطن،  في  فتحة 
أخرى بسبب تأثير اإلصابة على املعدة التي 
بحاجة  وه��و  البالستيك،  م��ن  نصفها  أصبح 
إلى زراعة شبكة وصالت بالستيكية في البطن 
ورفض األطباء إجراء هذه العملية نتيجة عدم 
وجود أعصاب بالبطن، وان نسبة جناحها 10 % 
حسب األطباء.وذكرت الوزارة ، ان جسم األسير 
مدمر بالكامل و يعاني من حالة نفسية سيئة 
وعصبية وبخاصة بعد صفقة التبادل التي لم 

تتضمن اإلفراج عن األسرى املرضى. 
وذكر أنه منذ أربع سنوات وهو على نفس 
احلال لم يتلق أي عالج بحجة أنه ال يوجد له 
عالجات وأن ملفه الطبي أغلق ، وسوف يبقى 

على هذه احلال طوال حياته.
وحذرت جمعية واعد  لألسرى واحملررين، 
م���ن ت����ردي ال���وض���ع ال��ص��ح��ي، ل��ألس��ي��ر ض���رار 
شموله  رغم  أإلن��ف��رادي  العزل  في  أبوسيسي، 
على  ينص  ال��ذي  الكرامة  إض��راب  اتفاق  في 
امل��ع��زول��ني.وق��ال مدير  إخ���راج جميع األس���رى 
الصحي  ال��وض��ع  أب��وك��رش��إن  ص��اب��ر  اجلمعية 
الرؤية في عينه  ي��زداد س��وًءا، وفقد  لألسير 
اليسرى وال يستطيع التحرك باإلضافة لظهور 
أن  وُي��ذك��ر  أج��زاء جسده.  كافة  في  تقرحات 
"اإلسرائيلي"  املوساد  من  اختطف  أبوسيسي 
من األراضي االوكرانية في شهر شباط 2011 
من داخل  قطار يصل مدينة كييف مبدينة 

خاركوف شرقي البالد .
واس��ت��ب��ع��د أب����و ك����رش إف������راج االح���ت���الل 
أو إخراجه  س��ي��س��ي،  أب���و  )اإلس��رائ��ي��ل��ي( ع��ن 
الراعية  مصر  مطالبًا   ، االن��ف��رادي  العزل  من 
التفاق األسرى بالتحرك العاجل إلنقاذ حياة 
االنفرادي.  ال��ع��زل  م��ن  وإخ��راج��ه  سيسي  أب��و 
وحمل أبو كرش السلطات األوكرانية مسؤولية 
اختطاف ضرار أبو سيسي من أراضيها ونقله 

إلى سجون االحتالل .

عريقات: اإلفراج عن األسرى التزام 
أساسي على احلكومة اإلسرائيلية تنفيذه

أريحا - خالد عمار - أكد عضو اللجنة املركزية حلركة 'فتح' صائب عريقات ، أن اإلفراج عن 
األسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية 1994، يعتبر التزامًا سياسيا على احلكومة اإلسرائيلية 

استنادا للمادة الثالثة من اتفاق شرم الشيخ املوقع مع احلكومة اإلسرائيلية عام 1999.
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات، امس، مع ممثل السكرتير العام لألمم املتحدة روبرت سيري، 

وقناصل وممثلي أميركا، والدمنارك، وهولندا، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، كال على حده.
وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس يضع اإلفراج عن األسرى على رأس سلم أولوياته، وأن 

هذه القضية أصبحت على رأس جدول أعمال الرئيس في كافة لقاءاته واتصاالته.
وشدد على خطورة املخططات اإلسرائيلية لتنفيذ عمليات تطهير عرقي في جنوب الضفة 
الغربية والقدس واألغوار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كل املمارسات االستيطانية  ومحاوالت فرض 
الواقع على األرض واإلمالءات لن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما على اعتبارها باطلة والغية وفقًا 

للقانون الدولي.
الرابع  الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطني على حدود  السعي  وعلى صعيد 
املجتمع  عريقات  دعا  املتحدة،  باألمم  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   ،1967 عام  حزيران  من 
الدولي ملساندة دعم هذه اخلطوة باعتبارها خطوة رئيسة حول حتقيق مبدأ الدولتني على 

حدود ال�67.

مؤسسات حقوقية: اهمال مئات 
الشكاوى يعرض اصحابها للتعذيب 

 بيت حلم - جنيب فراج - نظرت احملكمة العليا االسرائيلية في التماس قدمته ست مؤسسات 
حقوقية باسم 22 معتقال تعرضوا للتعذيب من جهاز الشاباك االسرائيلي وقدموا شكاوى احتجاجا 
على ما تعرضوا له من تعذيب وقد اهملت هذه الشكاوى ولم يفتح حتقيق بشأنها ، وبالتالي جاء 

االلتماس كي يحتج على تعيني عناصر من الشاباك لنظر الشكاوى .
وجاء في قرار احملكمة ان جهاز االمن االسرائيلي يخضع لسلطة القانون وحينما حتول له شكاوى 
بهذا الشان فهو يراعي القانون،  حسب ادعاء هيئة احملكمة ، ومع ذلك فقد قررت واستنادا الى 
املستشار القانوني حلكومة اسرائيل انه حينما يتم تلقي شكوى تعرض صاحبها للتعذيب اثناء 
خضوعه للتحقيق في مراكز التوقيف التابعة للشاباك فانه يجب ان ينظر فيها بشكل اولي رجل 
تابع للشاباك ومن ثم ينقلها على الفور الى وزارة العدل التي بدورها تعني الشخص املالئم للبت 
في هذه الشكوى وبالتالي فان اجلانب االسرائيلي جتنب االحراج املتمثل بانه ال يجوز ان تنظر 
الشكوى اجلهة ذاتها التي ارتكبت املخالفة وهذا ما ينص عليه القانون الدولي بحسب ما يقوله 

ممثلون عن مؤسسات حقوقية.
قدمت  التي  اجلهات  واح��دى  للتعذيب  املناهضة  اللجنة  من  بدارنة  بانا  احملامية  وعقبت   
االلتماس على القرار املشار اليه بقولها انه قرار غير كاف ، صحيح انه نقل اجلهة التي يجب ان 
تنظر بالشكوى الى جهة وزارة العدل ولكن رفضت احملكمة الزام املستشار القانوني احلكومي بضرورة 

العمل على اجراء حتقيق جنائي بحق كل من ميارس التعذيب ضد املعتقلني.
يشار الى انه سبق ملؤسسات حقوقية في السابق ان قدمت االلتماس بعد ان تبني انه مت تقدمي 
598 شكوى، بني السنوات 2001 – 2008، ضد محققي  الشاباك الذين قاموا بتعذيب املعتقلني، 

وتبني انه لم يتم فتح حتقيق جنائي واحد ضد احملققني.

 هنية يعزي مدير املخابرات املصرية 
اجلديد بشهداء سيناء

 القاهرة - صالح جمعة - أجرى رئيس احلكومة املقالة في غزة، إسماعيل هنية امس اتصااًل 
هاتفيًا مع القائم باعمال مدير جهاز املخابرات العامة املصرية اجلديد اللواء رأفت شحاتة. وقال 
بيان مقتضب أصدره املكتب اإلعالمي للحكومة :"إن رئيس الوزراء هاتف وزير املخابرات املصري 
اجلديد رافت شحادة، وجدد له تعازيه ملصر بشهداء سيناء".وأضاف البيان أن هنية وشحادة بحثا 
القوات  التطورات حول اجلرمية وتداعياتها، في سيناء، والتي أودت بحياة 16جنديًا من  آخر 

املسلحة املصرية األحد املاضي.
اإلسرائيلي  الفلسطيني  بامللف  مختص  شحاتة  عبدالواحد  رأف��ت  محمد  اللواء  ان  ويذكر   
وعلى دراية كاملة بهذا امللف ويحفظه جيدا نتيجة لإلنخراط فيه منذ زمن طويل داخل جهاز 
املرحلة جاء على  الرئيس املصري محمد مرسي ليكون رجل  إن إختياره من  املخابرات ويعتقد 

هذه اخللفية .
 وقد لقي هذا اإلختيار إرتياحا وترحيبا وبخاصة من الفلسطينيني فهو شخصية معروفة جدًا 
بحكم عمله في هذا امللف منذ فترة طويلة بجهاز املخابرات العامة ، وجميع الفصائل الفلسطينية 
بال إستثناء حتترمه بشدة وتربطه عالقات حميمة وإنسانية مع جميع القيادات وله عالقات 
، وبحكم عمله فى  الفلسطينية وقيادات حماس  السلطة  و  الرئيس محمود عباس  مميزة مع 
الذى أشرف على صفقة تبادل  ، وهو  اإلسرائيليني  اإلسرائيلى تربطة عالقات قوية مع  امللف 
األسرى الفلسطينيني باجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وتسلم شاليط على احلدود املصرية 
مع قطاع غزة من أحمد اجلعبري قائد كتائب القسام ، قبل تسليمه للسلطات اإلسرائيلية، بعد 

اإلفراج عن األسرى .
اللواء  املصري األمني في قطاع غزة عامي 2005 و2006، مع  الوفد  أن ترأس شحاتة   وسبق 
 ، أح��داث عام 2007  إبان  الفصائل في قطاع غزة  الوساطة بني  إبراهيم، كما شارك في  محمد 
الشعب  القدس" تقديرًا جلهودهما في خدمة  الرئيس محمود عباس "نوط  أن منحهما  وسبق 

الفلسطيني.
 وقد تولى اللواء رأفت شحاتة منصبه وكيال جلهاز املخابرات خلفا للواء خالد العرابى ، 

وهو مؤمن بالعمل اجلماعى وقد جسد هذا اإلميان عندما شكل فريق عمل يعاونه فى إمتام 
أحمد  والضباط  وإسرائيل  فلسطني  إدارة  مدير  االعصر  ن��ادر  اللواء  من  االس��رى  تبادل  صفقة 

عبداخلالق وياسر الغزاوي وغيرهم من أجل إمتام هذه العملية النوعية  .
 ويقول عنه من تعاملوا معه خاصة الفلسطينيني إنه دمث اخللق يتحدث بأدب جم وذكي 

جدا لكنه صارم ويتخذ قراراته بحسم وهذا سر جناحه ووصوله الى هذه املرتبة .
 وجهاز املخابرات العامة املصرية هي هيئة املخابرات في مصر، أو جهاز الدفاع الوطني وأنشئ 
بعد ثورة يوليو 1952 لكي ينهض بحال االستخبارات املصرية، حيث أصدر الرئيس املصري الراحل 
جمال عبد الناصر )1918 - 1970( قرارًا رسميًا بإنشاء جهاز استخباري حمل اسم "املخابرات 
العامة" في عام 1954 وأسند إلى زكريا محي الدين مهمة إنشائه حلماية األمن القومي املصري. و 
رغم جهود زكريا محي الدين وخلفه املباشر علي صبري ؛ إال أن االنطالقة احلقيقية للجهاز كانت 
مع تولي صالح نصر رئاسته عام 1957 حيث قام بتأسيس فعلي ملخابرات قوية واعتمد على منهجه 
من جاء بعده، فقد قام بإنشاء مبنى منفصل للجهاز وإنشاء وحدات منفصلة للراديو والكمبيوتر 
والتزوير واخلداع وقام اجلهاز بأدوار بطولية عظيمة قبل وبعد نكسة 1967 ؛ وهذه العمليات هي 

التي ساهمت بدورها بشكل كبير في القيام ب� حرب أكتوبر سنة 1973م.
 لتغطية نفقات عمل اجلهاز الباهظة في ذلك الوقت؛ قام صالح نصر بإنشاء "شركة النصر 
منها  االستفادة  إلى  باإلضافة  املصرية،  املخابرات  ألعمال  ستارًا  لتكون  والتصدير"  لالستيراد 
إدارة  الوقت تضخمت الشركة واستقلت عن اجلهاز وأصبحت ذات  في متويل عملياته، ومبرور 

منفصلة. 
 اجلدير بالذكر أن املخابرات العامة املصرية متلك شركات أخرى داخل مصر أغلبها للسياحة 

والطيران واملقاوالت. وتعود تبعية اجلهاز لرئاسة اجلمهورية بشكل مباشر.
وقد تولى اجلهاز منذ إنشائه : زكريا محيي الدين 1954 1956 ، علي صبري 1956 � 1957 
، صالح نصر 1957� 1967 ، أمني هويدي 1967 � 1970 ، محمد حافظ إسماعيل 1970 � 1970 ، 
أحمد كامل 1970 � 1971 ، أحمد إسماعيل علي 1971 � 1973 ، أحمد عبد السالم توفيق � 1973 
1975 ، كمال حسن علي 1975� 1978 ، محمد سعيد املاحي 1978 � 1981 ، محمد فؤاد نصار 1981 
� 1983 ، رفعت جبريل 1983� 1986 ، أمني منر 1986 � 1989 ، عمر جنم 1989 � 1991 ، نور الدين 

عفيفي 1991� 1993 ، عمر سليمان 1993 � 2011 ، مراد موافي 2011 � 2012 .

جلنة الدفاع عن األسرى 
تنعى احملرر حمزة الباكستاني

اإلسرائيلية  السجون  في  واملعتقلني  األس��رى  الدفاع عن  نعت جلنة   – –علي سمودي  جنني 
الشهيد املناضل احملرر حمزة محمد عيسى بلوش امللقب ) حمزة الباكستاني ( الذي وافته املنية 

أول أمس في لبنان اثر مرض عضال .
وفي بيان صدر عنها ، اشادت اللجنة مبناقب الشهيد البطل وتضحياته بعدما وهب حياته 
لفلسطني والثورة والتحق في صفوف جبهة التحرير الفلسطينية واسر جريحا عام 1979 في 
عملية القدس البحرية على شاطئ الزيب التي نفذتها جبهة التحرير الفلسطينية . واشارت 
لصالبته النضالية داخل السجون وبطوالته في معركة االسرى حتى حترر عام 1985 في صفقة 

التبادل وسافر الى لبنان حيث عاش مواصال التزامه بفلسطني ودعمِ شعبها حتى استشهاده .
وعاهدت اللجنة حمزة كل الشهداء واألسرى باالستمرار بالنضال على ذات الثوابت والقيم التي 

ناضلوا ويناضلون في سبيلها حتى حتقيق االهداف والثوابت الفلسطينية .

جمعية الهيدرولوجيني 
الفلسطينيني ترحب باهتمام 

الرئيس بقطاع املياه  
جمعية  رح���ب���ت   � س���م���ودي  ع��ل��ي   � ج��ن��ني 
الهيدرولوجيني الفلسطينيني باهتمام الرئيس 
محمود عباس بهموم قطاع املياه، وتشاطره الرأي 

بأن قضية املياه هي سياسية بالدرجة األولى.
املؤسسة  ن��اش��دت   ، عنها  ص���در  ب��ي��ان  وف���ي 
الوطني  امل��ي��اه  ملجلس  جلسة  ع��ق��د  ال��رئ��ي��س 
ال����ذي ش��ك��ل ف��ي ع���ام 1996 ول���م ي��ع��ق��د سوى 

جلسة واحدة .
ال��ت��م��ي��م��ي عضو  ال��رح��م��ن  وق�����ال د. ع��ب��د 
في  املجلس  انعقاد  أن  الوطني"  املياه  مجلس 
ملساعدة  الظروف يشكل خطوة ضرورية  هذه 
املياه اخلانقة وفي  أزمة  املياه في جتاوز  سلطة 
في   40 بند  م��ع  للتعامل  ج��دي��دة  رؤي���ا  وض��ع 

اتفاق أوسلو". 
واضاف "انه ووفقا لقانون املياه رقم 3 سنة 
2002 فإن املجلس املذكور والذي يترأسه رئيس 
السياساتية  املرجعية  ه��و  الوطنية  السلطة 
أن  اجلمعية  وتبني  القطاع،  لهذا  والتشريعية 
عدم انعقاد هذا املجلس عطل كثيرا من األنظمة 
والقوانني وساهم في عدم حتديد رؤية وطنية 

شاملة لعملية إصالح قطاع املياه. 

املطالبة بضرورة إدخال تعديالت 
على قانون الهيئات احمللية 

جنني –علي سمودي  -حيا مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"نضال الشباب العربي،ودفاعهم 
املشروع عن قضايا وهموم شعوبهم"، داعيا إلى تفعيل املشاركة السياسية للشباب والشابات .

 جاء ذلك في  بيان صحفي أصدره مركز "شمس"،ملناسبة اليوم العاملي للشباب 12/ آب   املعتمد 
من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  في العام 2000 ، وقال املركز  نقف اليوم بخشوع أمام 
الهامات العالية والكبيرة التي خطت معالم املستقبل بأرواحها ودمائها وعذاباتها وجوعها،وإصرارها 
والتبعية  واالستكانة  الهزمية  غبار  عربية،ولنفض  لنهضة  للتأسيس  قدمًا  املضي  على  األكيد 

والدكتاتورية واإلمالءات،وللدفاع عن مقدرات األمة واجنازاتها".
 واضاف "فماليني الشباب العربي لم يتحركون بعيدًا عن واقعهم االجتماعي وهموم شعوبهم 
وانتمائهم  لذاتهم  عميق  وعي  عن  والشابات  الشباب  هؤالء  برهن  والسياسية،لقد  االجتماعية 

وهويتهم احلضارية والثقافية، كما عبروا عن وعي عميق لتاريخهم". 
وقال املركز في بيان" أنه وعلى الرغم من مشاركة الشباب والشابات في الثورات العربية،إال أنهم 
مازالوا يعيشون صعوبات وحتديات كبيرة تزداد تداعياتها في ظل استثنائهم ،فما زالت األمية 
العالي واحتياجات  التعليم  تشكل نسبة عالية وما زالت الفجوة كبيرة بني خريجي مؤسسات 
التعليم مبا  إص��الح  ال��ذي يقتضي  األم��ر  الشباب متفشية  البطالة بني  زال��ت  وما   ، العمل  سوق 
يكفل جودة التخرج وتأمني فرص عمل مالئمة والتأمني االجتماعي على نحو يوفر الطمأنينة 

واألمان االجتماعي. 
وشدد مركز "شمس" على أن إحداث التغيير البد أن يترتب عليه بناء العقل الشبابي على 
أساس احلرية واإلبداع والقدرة على التفكير واالبتكار والكشف واالختراع، فلدى الشباب الطاقة 
اخلالقة والروح الوثابة والقدرات البدنية والفكرية والعطاء والتضحية.ولكي نستشرف مستقباًل 
واعدًا للشباب والشابات، يتوجب تكثيف اجلهود وبذل املزيد من األعمال وتفعيل اخلطط والبرامج 
واالستراتيجيات املتعلقة بالشباب والشابات ملعرفة توجهاتهم واالقتراب من همومهم واهتماماتهم.

والبحث في أفضل صيغ في كيفية إدماجهم باعتبارهم رأس مال بشري فاعل ،مما يضع مختلف 
املؤسسات احلكومية ومنظمات املجتمع املدني أمام مسؤوليتها.

الشباب  أنه لطاملا ظل   " وقال  والشابات،  للشباب  السياسية  املشاركة  إلى تفعيل  املركز  ودعا 
بعيدين عن املشاركة السياسية فأنهم قد ميثلون قنابل قابلة لالنفجار،باإلضافة إلى حالة الفراغ 
برامج  في  بقضاياهم  االهتمام  وعدم  تهميشهم  عبر  والشابات  الشباب  يعيشها  التي  السياسي 
وأنشطة األحزاب السياسية،إن لذلك أسبابه املرتبطة بطبيعة هذه األحزاب وبرامجها املوجهة 
للشباب،وخطابها السياسي،األمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية تفعيل طاقات الشباب وإعادة 
جذبها إلى األحزاب والعمل العام،وتفعيل دور املؤسسات األهلية،من خالل إعادة صياغة أولوياتها 

وبرامجها انسجامًا مع األجندة الوطنية،مبا يكامل في العمل بينها وبني املؤسسات الرسمية . 
الصعوبات  تعترضها   ، املظلم  النفق  من  واخل��روج  التغيير  عملية  "شمس"أن  مركز  وأوض��ح 
واالنكسارات،واالنقسام  واملخاطر،  ،واملتاعب،  بالهزائم  املشبع  التاريخ  الرغم من  واملعوقات، فعلى 
واالنكفاء،إال أن احلاضر بنتائجه الراهنة يؤسس ملستقبل أكثر إشراقًا وإنسانية ، فلعل الشباب 
يشكلون اجلزء اجلوهري من أزمة التغيير،ألنهم القوة احملركة األساسية ،كما أنهم ينتجون اجلديد 
من أفكار جيلهم األكثر قدرة في التعبير عن همومهم، فتكمن في الشباب احليوية، واحلماس، ، 
اإلبداع والتألق ،الالزمة للتغيير، والقدرة على العطاء والرغبة في التجديد التي تصل حد التمرد، 

والعصيان، من أجل كسر القيود التي تقف أمام تطلعاتهم.
 وطالب مركز "شمس" بالعمل على إضافة تعديالت خاصة بقانون االنتخابات التشريعية 
واحمللية مبا يضمن إشراك الشباب انتخابًا وترشيحًا ،وبدور أكبر ملؤسسات املجتمع املدني اجتاه 
الشباب والشابات ،وصياغة إستراتيجية وطنية يشارك في رسم معاملها الشباب والشابات، وتشجيع 
وتبني احلكومة للمبادرات الشبابية ،والعمل على إيجاد فرص عمل واحلد من البطالة،واستثمار 
وتفعيل وسائل اإلعالم املختلفة لتوجيه الشباب والشابات، ومطالبة القطاع اخلاص للمساهمة 
بفعالية في دعم برامج املسؤولية املجتمعية والشبابية ،وإتاحة الفرصة للتبادل الشبابي ،ودعم 

املؤسسات الشبابية ،ونشر ثقافة التسامح والتعايش بني الشباب.

"القدس املفتوحة" ووزارة العمل تبحثان 
سبل إيجاد مكاتب توظيف في فروع اجلامعة

رام الله- بحثت جامعة القدس املفتوحة ووزارة العمل ، سبل التواصل بني الطرفني لتطوير 
وتنمية مهارات خريجي اجلامعة مبا يتناسب واحتياجات سوق العمل من خالل إنشاء مكاتب 

لإلرشاد الوظيفي في فروع اجلامعة.
جاء ذلك خالل اجتماع موسع عقد بني الطرفني، مثل اجلامعة فيه كل من: د. محمد شاهني 
عميد شؤون الطلبة، و. لوسي حشمة مديرة العالقات العامة، و. إياد اشتية رئيس قسم متابعة 
اخلريجني، و. رانيا عليان منسقة وحدة التدريب في قسم متابعة اخلريجني، وم. عال ريان مسؤولة 
بوابة اخلريجني في مركز تكنولوجيا املعلومات. ومن وزارة العمل كل من: سامر سالمة مدير عام 
اإلدارة العامة للتشغيل، ود. محمد األعرج مدير مكاتب التشغيل، وأحمد صافي مدير التشغيل 

في اخلارج، واخلبيرة األملانية سيمونا سترازبورغر.
وفي بداية اللقاء رحب د. محمد شاهني باحلضور، ناقاًل لهم حتيات أ. د. يونس عمرو رئيس 
اجلامعة، مؤكدًا على الدور املميز الذي تقوم به اجلامعة في مجتمعنا الفلسطيني وحتدث عن 
اخلدمات التي تقدمها خلريجيها من خالل قسم متابعة اخلريجني، حيث جاء إنشاء هذا القسم 
انطالقًا من حرص اجلامعة على تقدمي اخلدمات خلريجيها ومتابعة أوضاعهم واحتياجاتهم بعد 
التخرج، سواء أكانوا يعملون أم يبحثون عن فرص عمل، وبالتالي تقدمي التغذية الراجعة أمام 
صناع القرار في اجلامعة، والتطوير على البرامج األكادميية واخلطط التخصصية في ظل عدم 
وجود خطة وطنية للتعليم العالي تسهم في خلق حالة من املواءمة بني ما تخرجه مؤسسات التعليم 
العالي واحتياجات أسواق العمل احمللية واملجاورة، وما تفرضه املتغيرات احلالية من خصائص 
ومهارات متجددة ومتطورة يجب أن ميتلكها اخلريج  لينافس بجدارة في سوق العمل، مؤكدًا أهمية 

التعاون املشترك بني الطرفني ملا فيه مصلحة الطلبة وزيادة مدى تفاعلهم املجتمعي.

خدمات وفعاليات .....
وقدم د. شاهني شرحا وافيًا عن كافة اخلدمات والفعاليات التي يقدمها قسم متابعة اخلريجني 
اجلامعات  من  غيرها  عن  امللف  هذا  في  اجلامعة  متيز  إلى  مشيرًا  اللحظة،  وحتى  نشأته  منذ 
في  االختصاص  جهات  كل  من  املتاحة  واإلمكانيات  اجلهود  كافة  تضافر  نتيجة  الفلسطينية 

اجلامعة من اجل تقدمي اخلدمات األفضل للخريجني.
وأثنى د. شاهني على دور الوزارة في متابعة احتياجات سوق العمل، معربًا عن استعداد اجلامعة 
للتعاون الدائم في املجاالت كافة التي من شأنها أن تخدم خريجي اجلامعة وتنعكس إيجابا على 

العالقة مع سوق العمل، والتنمية بشكل عام. 
أهمية هذا  العمل،  وزارة  للتشغيل في  العامة  اإلدارة  أكد سامر سالمة مدير عام  من جهته، 
االجتماع التنسيقي الذي تضمن تقدمي عرض حول ما تقوم به الوزارة في مجال تشغيل اخلريجني 
وتقييم احتياجات اجلامعات، بهدف تطوير مكاتب التشغيل في اجلامعات الفلسطينية وربطها 
عمل  وإيجاد  للخريجني  املقدمة  اخلدمات  تطوير  اجل  من  للوزارة  التابعة  التشغيل  مبكاتب 

الئق لهم.
املنتظر  التي من  الفلسطينية  إلى أهمية وجود مكاتب توظيف في اجلامعات  وأشار سالمة 
إرشادية وظيفية ومهنية تساهم بشكل فاعل في عملية تدريب اخلريجني  أن تقدم خدمات 

وتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل.
بشكل  العمل  وزارة  وفد  اخلريجني،  متابعة  قسم  رئيس  اشتية  إياد  أطلع  اللقاء  نهاية  وفي 
عملي ومباشر على طبيعة اخلدمات التي تقدمها اجلامعة للخريجني، وكيفية إدارة ملف متابعة 
اخلريجني في كافة فروع اجلامعة، وذلك من خالل اطالعهم على بوابة "خريجو اجلامعة" والنظام 

احملوسب واملتخصص في التواصل مع اخلريجني.

اتفاقية لتحلية مياه الشرب داخل 
املخيمات الفلسطينية في لبنان

 بيروت- وفا- وقعت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 'األونروا'، واللجان الشعبية 
الفلسطينية، اتفاقية لتحلية مياه الشرب في سبعة مخيمات فلسطينية.

وجرى توقيع االتفاقية في مقر سفارة فلسطني في بيروت، وتبلغ ميزانية املشروع مليونني 
وستمائة ألف دوالر أميركي، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وشكر سفير فلسطني لدى لبنان أشرف دبور، احلكومة السويسرية ووكالة السويسرية للتنمية 
والتعاون على هذه الهبة التي تعّبر عن االلتزام اإلنساني جتاه شعبنا الفلسطيني، وقّدم ألعضاء 
الوفد السويسري دروع تقديرية لدورهم اإلنساني في حتلية املياه، كما شكر وكالة األونروا على 

االهتمام واملتابعة ألوضاع الالجئني في لبنان.
من جهته، اعتبر القائم بأعمال مدير األونروا روجر ديفيس، أّن املشروع يجسد مفهوم الشراكة 
بني املانحني األونروا وسفارة فلسطني والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، متوجهًا بالشكر 

للحكومة السويسرية على هذه املساهمة القّيمة.
تهتّم  ب��الده  حكومة  أن  ري��ت��ش��ارد  ب��وري��س  لبنان  ف��ي  سويسرا  س��ف��ارة  بأعمال  القائم  وأّك���د 
الالجئني  املخصصة  املشاريع  خاص  وبشكٍل  أجمع  العالم  في  والبيئة  والصحة  املياه  مبشاريع 

الفلسطينيني.
وحضر حفل التوقيع، ممثلة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون جوستني هاغ، وأمني سر 
فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، وعضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد 
العال، وعضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية علي فيصل، وغازي حسن ممثاًل عن فصائل 

التحالف الفلسطينية، وعدد من أعضاء اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية.

حملة واسعة ملطالبة الهيئات احمللية 
بتشغيل ذوي االعاقة واملواءمة البيئية لهم

 جنني –علي سمودي - نفذ االحتاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي االعاقة في جنني زيارات لثالث 
بلديات استكماال ملشروع االحتاد " معا، نحو بلديات وبرامج تشغيل صديقة لألشخاص ذوي االعاقة" 

واملمول من مؤسسة "دياكونياناد".
الوفد الذي ضم رئيس االحتاد: رفيق ابو سيفني، واالعضاء محمد أبو جابر، ميساء عموري، زاهر يحيى، 
ليث فشافشه، رمي عواد ، اجتمع مع رئيس بلدية جنني علي الشاتي واملهندسة شيرين وعر، ثم زار بلدية 

قباطية والتقى رئيسها د. عصام نزال، وفي البلدية املتحده اجتمع مع رئيسها حامت مسلم.
واوضح ابو سيفني ، ان االحتاد طالب رؤساء البلديات بتشغيل األشخاص ذوي االعاقة وحتقيق املوائمة 

البيئية تنفيذا لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 4 لسنة 1999م.
واكد ان القانون ينص على إلزام املؤسسات احلكومية وغير احلكومية باستيعاب عدد من ذوي اإلعاقة ال 
يقل عن 5% كحد أدني من عدد العاملني فيها، ومبا يتناسب مع طبيعة العمل واإلعاقة في تلك املؤسسات 
مع جعل أماكن العمل مناسبة الستخدامهم باالضافة الى حتقيق بيئة مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

تضمن بهم سهولة واستقاللية احلركة والتنقل واالستعمال اآلمن لألماكن العامة.
البلدية  كافة خدمات  االعاقة في  ذوي  التسهيالت لألشخاص  ابو سيفني بضرورة تقدمي  وطالب 
وهذه  االحت��اد  بني  ما  املشترك  والتواصل  املناصره  ض��رورة  على  املختلفة،مشددا  البرامج  في  ودمجهم 

البلديات من أجل خدمة األشخاص ذوي االعاقة.

ورشة عمل بعنوان "الثقافة في 
فلسطني بني اإلهمال والتقدير"

جنني –علي سمودي -عقد املركز الفلسطيني للدراسات وحوار احلضارات ورشة عمل جماهيرية، بعنوان 
"الثقافة في فلسطني بني اإلهمال والتقدير" في مقر املجلس الشبابي احمللي في قرية بيت فجار. 

ويأتي هذا اللقاء في أطار اللقاءات التي ينفذها املركز ضمن مشروع جسور، بالتعاون ودعم من الصندوق 
اإلقليمي األجتماعي الثقافي لالجئني الفلسطينيني وسكان قطاع غزة واملمول من الوزارة األملانية للتعاون 

.)GIZ(من خالل )BMZ( االقتصادي والتنمية
وجرى اللقاء بحضور مجموعة جسور املجتمعية وعدد من الناشطني الشباب وبحضور ضيفي الشرف 
األستاذ يوسف ترتوري والكاتبة القصصية أماني اجلنيدي، ومتحور اللقاء حول أهمية القراءة ومدى تأثيرها 
على القارئ والدور الهام الذي تلعبه في صقل شخصية القارئ. باإلضافة الى احلديث عن حدود األديب في 

الكتابة وعن كيفية التوفيق بني ما يرغب به الكاتب وما يتفق مع مجتمعه وبيئته التي يسكن فيها.
وفي البداية، حتدث األستاذ يوسف ترتوري عن أهمية وجود جتمعات شبابية تعنى بالتغيير وتطوير 
املهارات وانطالق حياة الشباب املستقبلية. ومن ثم تطرق إلى موضوع القراءة ومدى أهميتها وتأثيرها على 
القارئ متطرقا الى مواضيع عدة ذات عالقة مثل احلديث عن القراءة النقدية والقراءة النشطة ونسبة 
القراء في فلسطني. وقال ترتوري " القراءة النقدية هي أن ال تسلم عندما تقرأ على أن ما قرأته هو أمر 
مسلم به دون أن تناقش فيه وتطرح تساؤالت معينة" وأضاف " ان القراءة هي وسيلة معرفية تعنى بتفكيك 

وحتليل ودمج وحتليال الرموز وتشكيل كلمات وصور ومعان".
إنها أيضًا وسيلة مهمة في تنمية النمو الذهني  وأشار إلى أن القراءة ليست فقط وسيلة للمعرفة بل 

والوجداني لإلنسان، وأن القراءة هي أفضل مغذٍ  لالحتياجات الذهنية.
 وفي حديثه عن القراءة النشطة ، قال " إن القراءة النشطة تتكون من ثالثة عناصر وهي أن تشجع من 

تقرأ له على القراءة وأن تعلق على ما يقوله االخرون وأن تثني على التعليقات واحملاوالت".
ومن ثم انتقل احلديث إلى حدود وحرية األديب ، وحتدثت الكاتبة أماني اجلنيدي في هذا املجال 
متطرقة الى أن حدود الكاتب مختلفة متاما من مجتمع الى اخر ومن كاتب الخر وأن األمر يختلف 
عند احلديث عن كاتبة أكثر منه عند احلديث عن كاتب. وقالت اجلنيدي " الكاتب مرآة مجتمعه 
الكاتب  الناجت بني  ان اخلصام  ،وأضافت "  الكاتب"  أتى منه  الذي  املجتمع  فالكتابة تعكس صورة 

واملجتمع ناجت بشكل كبير عن قلة القراءة وعن قراءة املجتمع لفكرة معينة ومتسكه بها" .


