
Monday 22 October 2012    6  االثنني 2012/10/22محليــات

- م
 )8

( 1
0/
21

شركة HEALTH-MOR األمريكية
شركة  امريكية  متخصصة بأمور الصحة

تعلن عن حاجتها ملوظفات للعمل معها داخل 
مكاتبها في اخلليل 

شروط الوظيفة :-
•إن تكون من سكان مدينة اخلليل أو ضواحيها. 	

. • العمر بني 20  - 35	
•العمل ضمن فترات صباحية  أو مسائية . 	

•انهاء املرحلة الثانوية . 	
 ميزات الوظيفة :-

•ساعات العمل قليلة . 	
•الراتب الشهري عال وحسب الكفاءة . 	

•امكانية التطور في العمل . 	

على  االتصال  للمقابلة  موعد  حتديد  و  الطلبات  لتقدمي 
الرقم

02-2296633
الرجاء احضار االوراق التالية: 

CV - صورة شخصية - صورة عن الهوية

10/21 )20( - م

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
الكهربائي  التيار  قطع  عن  القدس  محافظة  كهرباء  شركة  تعلن 
من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوم الثالثاء 

2012/10/23 عن املناطق التالية في القدس:

اجزاء من البلدة القدمية، وتشمل: اجزاء من سويقة علون حتى 
مفرق سوق الصاغة

بأعمال  الشركة  قيام  عن  الناجت  االج��راء  هذا  عن  الشركة  تعتذر 
التحويالت والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.

دائرة العالقات العامة

من اليوم ولغاية العيد 

ز10/20)7(

وعادت عروض السوق احلرة
لألدوات املنزلية في سميراميس

خصومات تصل من 20 الى 50 %
على أكثر من 2000 صنف

من األدوات املنزلية واألجهزة الكهربائية

اشتِر بــ 200 شيكل وأكثر
واختر هديتك بنفسك

خالل لقاء نظمه مركز شمس :

التأكيد على ضرورة مشاركة
الشباب في املؤسسات األهلية 

اإلنسان  حقوق  إعللالم  مركز  عقد   - واإلعلللالم  للصحافة  اللللرواد  الكتوت/  غسان   - قلقيلية   
والدميقراطية "شمس" امس لقاء في كلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلية، بعنوان "احلق في 
االشتراك في تشكيل اجلمعيات"، ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان واحلكم 
الصالح لطلبة كليات الشريعة في اجلامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة املستقبل ، وافتتح 

الورشة إبراهيم العبد من مركز "شمس"، معرفا باملركز شمس ونشاطاته الالمنهجية.
اإلنسان عن  العاملي حلقوق  اإلعللالن  أن صدر  انه ومنذ  الكلية سعد رستم طه،  وقللال عميد   
الغربية تعده جزءا  والللدول  الثاني 1948،  املتحدة في 10 كانون  العامة ملنظمة األمم  اجلمعية 
دول  معظم  في  وتشكلت  لتقدمها،  وعنوانا  حضارتها  معطيات  من  ونتاجا  القانوني  تراثها  من 
العالم منظمات وجمعيات وجلان مهمتها الدفاع عن حقوق اإلنسان، وقد دأبت بعض املؤسسات 
السياسية واإلعالمية الغربية على وصم اإلسالم بخرق حقوق اإلنسان، بزعم عدم مساواة الشريعة 
اإلسالمية بني الرجل واملرأة، وبذلك تكشف تلك املؤسسات عن جهلها الدين اإلسالمي وخلطها 

بني النظرية والتطبيق.
وأضاف أن احلق في حرية االشتراك في االجتماعات واجلمعيات السلمية جاء في اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان، وفي قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية الفلسطيني رقم 1 لسنة 

2000 متضمنا اآللية التي متكن املواطنني من ممارسة هذا احلق. 
 وبنينّ طه أن املواثيق الدولية شددت على أهمية هذا احلق وضرورة عدم اخضاعه الية قيود اال 
في احلاالت التي يحددها القانون الوطني على أن تكون غاية تلك القيود ضمان حقوق اآلخرين 

وحتقيق متطلبات األمن والنظام العام والصحة العامة. 
وفي نهاية الورشة، أوصى املشاركون بضرورة ضمان مشاركة جميع فئات املجتمع في تشكيل 
وتأسيس اجلمعيات، وضرورة صياغة آليات لتنظيم عمل اجلمعيات غير احلكومية في فلسطني، 
وااللتزام باملعايير واالتفاقيات الدولية التي تنص على احلق في االشتراك في اجلمعيات ، وضرورة 

مشاركة الشباب في املؤسسات األهلية واحمللية.

نقل أبو عون والصفدي 
إلى سجن هدارمي

الللللرواد للصحافة  الللكللتللوت/  نللابلللللس - غللسللان   
واإلعالم - قالت مؤسسة التضامن حلقوق اإلنسان إن 
جنودا من قوات "الدرور" اإلسرائيلية اقتحمت فجر 
، وقامت  املاضي احد أقسام سجن هللدارمي  اجلمعة 

بتدمير العديد من مقتنيات األسرى.
وأوضح الباحث احمد البيتاوي أن العشرات من 
جميع  في  دقيقة  تفتيش  عملية  أجللروا  اجلنود 
الكهربائية  األدوات  بتحطيم  قللامللوا  ثللم  الللغللرف، 
ومتللزيللق مللالبللس األسللللرى وخلللللط احلللبللوب وامللللواد 

الغذائية .
ونقل محامي املؤسسة عن األسير رائد احلوتري، 
ويقضي  سللنللوات   10 منذ  ومعتقل  قلقيلية  مللن 
حكما بالسجن املؤبد 22 مرة، قوله أن جنود وحدة 
بإخراج  وقاموا  رقم 40  الغرفة  اقتحموا  "الللدرور" 
ينطق  أسير  أي  بضرب  وهلللددوا   ، بالقوة  االسلللرى 

بكلمة، ثم اجروا عملية التفتيش والتخريب.
وطللالللب الللبلليللتللاوي بلللضلللرورة تللوفلليللر احلللمللايللة 
لألسرى الذين أصبحوا عرضة العتداءات الوحدات 
ل 3  اإلسرائيلية املختلفة، مشيرا إلى أن االحتالل شكنّ
وحدات خاصة هي "النحشون" و"متسادا" و"درور"، 
ومهمتها األولى التنكيل باألسرى وإذاللهم. واستدل 
البيتاوي على وحشية هذه الوحدات بالفيلم الذي 
قصيرة،  مدة  قبل  اإلسرائيلي  التلفزيون  عرضه 
والذي اظهر كيفية اقتحام غرف األسرى واالعتداء 
عليهم بوحشية ملجرد التدريب وجعل اجلنود في 
جاهزية عالية، وذلك حسب رواية مسؤولي هذه 
السجون  إدارة  نقلت  ثانية،  جهة  مللن  الللوحللدات. 
مللؤخللرا الللقلليللادي فللي حللركللة حللمللاس الشيخ نزيه 
أبوعون من سجن مجدو، وحسن الصفدي من سجن 

مستشفى الرملة إلى سجن هدارمي .

القدس - يهود من حركة ناطوري كارتا  - فلسطني يقومون بتوزيع هدايا على عائالت مقدسية عشية حلول عيد االضحى املبارك حتت شعار 
تصوير: محمود عليان »الصهاينة ليسوا اليهود«. 

جنني- علي سمودي - "ال يوجد لديك أي أمراض وصحتك ممتازة" 
دائللم على مسامع  "هللدرمي" بشكل  التي يرددها طبيب سجن  اجلملة 
لعيادة  بها  يقوم  زيلللارة  كللل  فللي  سراحنة  سلمان  سالم  محمود  االسلليللر 
رغم  حتى  صحية  ومشاكل  اعلللراض  عللدة  مللن  معاناته  بسبب  السجن 
اعتراف طبيب اسرائيلي متخصص قام بفحصه بوجود مشاكل صحية 

لديه وحاجته للعالج.
وخالل زيارة محامي نادي االسير الفلسطيني، لالسير سراحنة افاد 
انه يعاني منذ عام من مشاكل في االخللراج تسبب له معاناة ومتاعب 
واملا كبيرا، وقبل ذلك يعاني منذ اكثر من عامني من الم شديد ومستمر 
من  يعاني  انلله  ابلغه  متخصص  طبيب  من  فحصه  وبعد  املفاصل  في 

روماتيزم في املفاصل. 
وقال االسير: "رغم ذلك فان االدارة وعلى مدار الثالثة شهور املاضية 
عرضتني على طبيب متخصص عدة مرات، وفي كل مرة يبلغني ويؤكد 
لي ان لدي "روماتيزم" لكن االدارة ترفض تزويدي بالدواء اال بعد انهاء 

الفحوصات والتصوير".
معاناة مستمرة 

االسير محمود سراحنة من مخيم الدهيشة في بيت حلم واملعتقل 
منذ 27-5-2002 ويقضي حكما بالسجن املؤبد 17 مرة، اوضح حملامي 
النادي انه حتى اليوم يعاني من عدم انتظام اخلروج ومشاكل في املفاصل 
في يديه وقدميه وخصوصا في فصل  الشتاء، ومنذ عامني ونصف وهو 
يتابع مع طبيب السجن ويبلغه طوال هذه الفترة انه ال يوجد لديه 
شيء، واضاف: "اكثر من ذلك فقد حاول طبيب السجن ان يقنعني انه 
من الطبيعي ان اعاني من انتفاخ وتورم خالل الشتاء في  االيدي واالرجل 

وال داعي للعالج او حتى املسكنات".
سياسة االدارة بحق االسير املريض واهمال عالجه اثارت غضب االسرى 
وبعد تدخل ممثل املعتقل والضغوط حول الى طبيب خاص في مشفى 
"مائير"، وقال السراحنة: "نقلت للتصوير 15 مرة وامس ابلغوني بقرب 

نقلي الجراء فحوصات جديدة للمتابعة ولكن املشكلة الكبرى ان طبيب 
السجن مازال يتمسك مبوقفه ويرفض عالجي ومازال مصمما على انني 

معافى ولست مريضا".
صور اخرى 

لم تنته معاناة االسير سراحنة، وروى حملامي النادي انه اصيب قبل 
شهر ونصف بالم مفاجئ في البطن، فراجع العيادة وفي املرة االولى ابلغه 
الطبيب انه ال يعاني من أي مرض، واضاف: "تدهورت حالتي فزودني 
االمي  تللزيللدات فيه  وقللت  للسجن في  واعللادنللي  الطبيب بزيت خللروع 
وطالب  للعيادة  املعتقل  ممثل  فنقلني  حتتمل  ال  وجع  بنوبة  واصبت 

باجراء فحوصات عاجلة ملعرفة السبب".
االسللرى  وتهديد  متعمد  وتسويف  مماطلة  "بعد  االسلليللر:  ويكمل 
استغرب  وبعد فحصي من طبيب مختص  "مائير"،  نقلوني ملستشفى 
اسباب تأخير عالجي النني اعاني من التهاب حاد في الزائدة، وقال لي: 
"ميكن الي طبيب ان يستشعر ذلك، وهذا التأخير في العالج  كاد ان 
يؤدي ملشاكل منها انفجار الزائدة وتخلق مشاكل من الصعب مواجهتها 
في السجن وعيادته السيئة"، واضاف: "اجريت العملية بذات الساعة 
حلالتي احلرجة لكنهم اعادوني بنفس اليوم للسجن ولم يضعونني حتى 

ليلة واحدة حتت املراقبة رغم معاناتي من ألم حاد".
مناشدة 

يتعلق  فيما  لالسير  احلالي  الوضع  ان  االسير،  نللادي  محامي  وافللاد 
بالزائدة مستقر ولكنه ما زال يعاني من املشاكل الطبية االخرى، لذلك 
ناشد كافة املؤسسات التدخل والضغط على السلطات االسرائيلية لنقله 
للمستشفى وعالجه .  من جانبه، حمل رئيس نادي االسير قدورة فارس 
السلطات االسرائيلية املسؤولية الكاملة عن حياة االسير، معبرا عن قلقه 
من السياسة التي ينتهجها اطباء مصلحة السجون في العيادات التابعة 
لها والتي متارس بشكل متعمد لقتل املرضى بشكل بطيء، مؤكدا ان النادي 

سيتابع قضيته ويواصل العمل حتى ضمان عالجه فورا.

فحوصات طبية متكررة أكدت مرضه

ادارة السجون االسرائيلية
ترفض عالج االسير محمود سراحنة

"حريات" يدين إجراءات مصلحة 
السجون بحق األسير العيساوي

رام الله- دان مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية "حريات" إجراءات مصلحة السجون 
اإلسرائيلية وإدارة سجن نفحة الصحراوي بحق األسير سامر العيساوي املضرب عن الطعام منذ 
83 يومًا، حيث تتعمد نقله من سجن نفحة إلى مراكز توقيف وحتقيق متعددة دون أي مبرر لهذا 
النفسية واجلسدية والتنكيل به كعقاب له على  اإلجللراء سوى إخضاعه للمزيد من الضغوط 
إقدامه على خوض اإلضراب املفتوح عن الطعام احتجاجًا على إعادة اعتقاله بعد أن كان قد مت 

اإلفراج عنه في إطار صفقة تبادل وفاء األحرار. 
واوضح املركز في بيان اصدره ان األسرى في قسم 2 في سجن نفحة، وهو القسم الذي يحتجز به 
األسير سامر العيساوي، افادوا أن إدارة السجن قامت بنقله من السجن ثالث مرات ومن ثم اعادته 
إليه بعد غياب استمر ثالثة أيام كان يقضيها األسير سامر في معابر النقل بسجني السبع والرملة 
وأيضًا في زنازين التحقيق في املسكوبية ومن ثم يتم اعادته إلى سجن نفحة دون أي إجراء خاص 
يبرر ذلك، وأكد األسرى أن إجراءات النقل "البوسطه" هي عبارة عن رحلة عذاب طويلة يعاني 

منها األصحاء فكيف املرضى واملضربني عن الطعام.
املؤسسات  ودعا  املسؤولية عن حياته،  اإلسرائيلية  واحلكومة  السجون  املركز مصلحة  وحمل 
الفوري إلنقاذ حياته  الراعي املصري للتدخل  السياسة، مطالبا  الدولية إلدانة هذه  احلقوقية 
الطعام  عن  املفتوح  إضرابه  األخير  دخل  حيث  الشراونه  وأميللن  البرق  سامر  األسيرين  وحياة 
يومه الثالث عشر بعد املئة وإطالق سراح األسرى الذين أعيد اعتقالهم في صفقة التبادل وفي 

مقدمتهم القائد الوطني إبراهيم أبو حجلة ويوسف شتيوي وإياد فنون.

حركة "فتح" مبخيم شعفاط
تقيم حفال لالسيرين احملررين
مراد أبو حمدان ومهند كيالي

القدس – منى القواسمي - أقامت حركة "فتح" في مخيم شعفاط مساء أمس ، إحتفاال مبناسبة 
االفراج عن األسيرين مراد أبو حمدان ومهند كيالي في ملعب مركز شباب املخيم  .

يذكر انه افرج عن ابو حمدان وكيالي ، أمس من سجن نفحة الصحراوي بعد أن امضيا عامني 
ونصف العام داخل السجون االسرائيلية ، وهما من سكان مخيم شعفاط .

وقد إستقبل أهالي مخيم شعفاط وعدد من الشخصيات الوطنية ، األسيرين احملررين عند 
معبر مخيم شعفاط ، وإنطلقوا من هناك مبسيرة ضخمة شارك فيها املئات وتقدمها احملررين 
على اخليول وفرقة كشافة مركز شباب مخيم شعفاط ، ورفعت األعالم الفلسطينية والرايات 

االسالمية ورددت الهتافات ، وجابت في شوارع املخيم حتى وصلت ارض امللعب .
وإستهل احلفل بتالوة آيات من القرآن الكرمي ، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني بينما كانت 
صورة للرئيس الراحل ياسر عرفات معلقة عند املنصة ، وصورة ضخمة للعلم الفلسطيني وشعار 

" ال بد للقيد أن ينكسر " .
وألقى مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس احملامي أحمد الرويضي كلمة أكد فيها أن قضية 

األسرى تشغل بال القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس .
وقال :" هذه القضية حتتاج إلى نفس طويل وهمة عالية ، وقضايا القدس والالجئني واحلدود 
ومواجهة االستيطان وقضية األسرى حتتاج لعطاء ، ايضا ال ننسى املسجد األقصى األسير احملاصر 

بقوات اإلحتالل ."
وحيا األسرى الفلسطينيني والعرب في السجون االسرائيلية ، وهنأ األسرى احملررين من مخيم 

شعفاط ، واحملررين علي املسلماني وناصر عبد ربه .
من جانبه حيا أمني سر حركة "فتح" في مخيم شعفاط عادل أبو زنيد في كلمته ، صمود األسرى 
في السجون االسرائيلية وقدم تهانيه لألسيرين أبو حمدان وكيالي وقال :" أسرانا البواسل خط 
أحمر ، ليس منا من يفرط بهم لهم منا كل التحية واالجالل واالكبار ، حتية لكل أسرى فلسطني 

وخاصة أسرى مخيم شعفاط ."
وأضاف :" لن نفرط بأي ذرة من ترابنا وحق العودة وتقرير املصير ، ولن ننسى أسرانا األبطال 
أبو هدوان  أبو حسن  ، مستذكرا شهيدي احلركة األسيرة من املخيم  في السجون االسرائيلية " 

وأبو إسماعيل كيال .
وأكد ابو زنيد أن القدس والالجئني واألسرى هي الثوابت التي ال ميكن التنازل عنها ، قائال :" 

القدس هي روح فلسطني وأرواحنا فداء لك يا قدس ويا رسول الله .  "
وفي كلمة إلقليم حركة "فتح" بالقدس ردد معتصم تيم مقولة" ابو عمار " اخلالدة : " على 
القدس رايحني شهداء باملاليني" ، وقال: " نحن الصامدين الصابرين على الثرى القابضني على 

اجلمر ، وأنتما يا مراد ومهند عزوة ملخيم شعفاط ،  فاملخيم يعتبر البوابة الشرقية للقدس ."
ونوه بذكرى رحيل الرئيس "أبو عمار" مضيفا :" يأتي هذا االحتفال مع إقتراب الذكرى الثامنة 
إلستشهاد زعيمنا الراحل ياسر عرفات ، ففي هذه اللحظات واأليام املباركة نقول بإسم كل شبل 

وإمرأة فلسطينية " طاملا بقيت القدس محتلة سنقدم مزيدا من األسرى ."
من جانبه أكد األسير احملرر أبو عزام املسلماني الذي صادف قبل يومني ذكرى االفراج عنه ، 
أن احلركة األسيرة جزء ال يتجزأ من نضال شعبنا الفلسطيني ، ومسيرته النضالية  الكفاحية 

جيال بعد جيل  .
، ورافق ذلك تبعات من التضحيات  وقال :" لقد فشل العدو في هزمية الوعي الفلسطيني 

الغالية من الشهداء واألسرى ."
:" إن حترير األسرى مقدمة للمفاوضات وليس  ووجه رسالة للرئيس محمود عباس بقوله 
نتيجة لها " ، وطالبه بتحرير كافة األسرى وخاصة القدامى  املعتقلني قبل إتفاقية أوسلو كمقدمة 

للمفاوضات ألنهم أمانه في اعناقنا.
وتخلل احلفل قصيدة شعرية للطالبة جهينه الشيخ محمد علي بعنوان :" نور املجاهدين " 

نالت اعجاب احلضور.

 نابلس - غسان الكتوت/ الرواد للصحافة واإلعالم - ناشد مركز أحرار 
ومنظمات حقوق  الدولية  املؤسسات  اإلنسان  وحقوق  األسرى  لدراسات 
عمر  لألسير  العالج  تأمني  أجل  من  والعاجل  السريع  التدخل  اإلنسان 

جابر )55 عامًا( من بلدة اكتابا في محافظة طولكرم.
السكري  مللرض  يعاني من  أن جابر  فللؤاد اخلفش  املركز  وقللال مدير 
في  غاية  الصحي  ووضعه  باملعدة  وقرحة  بالقولون  حللادة  والتهابات 

الصعوبة وال يتم تقدمي العالج املناسب له رغم كبر سنه.
وذكر اخلفش أن جابر معتقل منذ 2008/3/26 وال زال موقوفًا، وبهذا 
الدفاع  يخوض  حيث  اآلن،  حتى  محاكمته  تتم  لم  أسير  أقللدم  يكون 
املخابرات  اإلسرائيلي وجهاز  القضاء  الشيخ معركة ضارية مع  ومحامو 

الذي يريد أن يوقع باألسير أعلى األحكام.

وقال املركز أن جابر تعرض لتحقيق قاس ملدة 61 يومًا بعد مطاردة 
استمرت ست سنوات متواصلة .

وتقول أم جابر زوجة األسير أنها تعرضت لالعتقال ملدة ثمانية أيام 
للضغط على زوجها ليسلم نفسه، كما مت اعتقال جنلها الكبير جابر ملدة 

4 أعوام، بعد ذلك اعتقل صهره، 
وتضيف أنها ومنذ اعتقال زوجها محرومة من رؤيته وزيارته، كما أنها 

قامت بتزويج ولدها واخلطبة للولد الثاني في ظل غياب األب .
يذكر أن جابر اعتقل مرات عديدة ، كان أولها في شهر ايلول 1992 
حيث خضع لتحقيق قاس ملدة 35 يومًا في سجن طولكرم املركزي، ليفرج 
عنه ويعاد بعدها اعتقاله وإبعاده الى مرج الزهور في 1992/12/17 ملدة 

9 شهور، ومن ثم عاد ليستمر اعتقاله ملدة 35 يوماً .

أقدم موقوف في السجون االسرائيلية
يعاني أوضاعاً صحية مأساوية


