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بيت حلم- وفا- تفقدت وزيرة السياحة واآلثار روال معايعة، يرافقها 
سمير  حلم  بيت  محافظة  في  الصناعية  التجارية  الغرفة  رئيس 
والتوجيهية  اإلرشادية  الشاخصات  في مشروع  العمل  حزبون، سير 

السياحية، الذي بدأ العمل بتنفيذه مؤخرا في بيت حلم.
للداللة  اإلرشادية؛  الشاخصات:  من  أنواع  ثالثة  املشروع  ويشمل 
واملعلوماتية؛  ال��ه��ام��ة،  والدينية  واألث��ري��ة  السياحية  امل��واق��ع  على 
والترحيبية  إليها،  الوصول  سبل  وتوضح  املواقع  بهذه  تعرف  والتي 
على مداخل احملافظة، وتنفذ الشاخصات ضمن مواصفات ومعايير 

دولية معتمدة .
وقالت معايعة إن هذا املشروع يأتي كأول برنامج ضمن مشروع 'خطة 
تطوير السياحة في بيت حلم' التي مت إقرارها سابقا، وتشمل آليات 
إلطالة فترة إقامة السياح في بيت حلم وتطوير املسارات السياحة، 
وأمناط سياحة جديدة وتنظيم الوضع السياحي، مبا يشمل جتميل 
العمل  وتنسيق  املطلوبة،  اللوجستية  املرافق  كافة  وتوفير  البلدة 
وديناميكية  ج��ذاب��ة  جتربة  إل��ى  حل��م  بيت  زي���ارة  جتربة  لتحويل 
للزوار، ومساعدتها على زيادة الدخل لالقتصاد الفلسطيني، حيث 
من املمكن أن تصبح جتربة الزيارة أكبر من ذلك بكثير، وأكثر ربحية 
كل  بالفائدة على  ما يعود  السياحية،  للسوق  أفضل  وذات توظيف 

أنحاء احملافظة وضواحيها.
وأضافت أن مشروع الشاخصات اإلرشادية والتوجيهية يغطي كل 
احملافظة، ويشرف علية فريق عمل يضم إضافة إلى وزارة السياحة 

واآلثار، غرفة جتارة وصناعة بيت حلم التي أوكل لها تنفيذ املشروع، 
وباألخص  الشرطة،  وجهاز  القروية  ومجالسها  احملافظة  وبلديات 

شرطة املرور.
وأوضحت معايعة أن املشروع ممول من وكالة التنمية األميركية 
من خالل مشروع 'كومبيت' لتطوير السياحة، مشيرة إلى أهمية هذا 
املشروع للعمل على تطوير السياحة في محافظة بيت حلم، وفلسطني 
احملافظات  كافة  إلى  التجربة  نقل هذه  أهمية  ومؤكدة  عام،  بشكل 

واملدن، واستقطاب املزيد من مشاريع الدعم والتمويل لها.
من ناحيته، قال حزبون إن غرفة جتارة وصناعة محافظة بيت 
حلم، نفذت العديد من املشاريع في احملافظة، وهذا املشروع يعتبر 
من أهمها ألنه جاء بناء على حاجة احملافظة امللحة لوجود مثل هذه 
والدوليني وفق  والزوار احملليني  السياح  الشاخصات إلرشاد وتوجيه 

معايير ومواصفات دولية.
إطار  تأتي في  أخ��رى  املشروع فاحتة ملشاريع  'يعد هذا  وأض��اف: 
املشروع  يهدف  كما  حلم،  بيت  في  السياحة  تطوير  خطة  مشروع 
ضمنيا إلى تنظيم حركة السير وتخفيف الضغط عن بعض املفارق 

والطرق.
احملافظة  وم��ؤس��س��ات  أه��ال��ي  محبة  يترجم  امل��ش��روع  أن  وأوض���ح 
وانتماءهم، حيث أبدت معظم املؤسسات واألجهزة األمنية تعاونا ال 
مثيل له خالل فترة التحضير والفترة احلالية التي بدأ فيها التطبيق 

وتركيب الشاخصات.

معايعة تتفقد مشروع
الشاخصات السياحية اإلرشادية والتوجيهية في بيت حلم

رام الله- وفا- قال املتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، إن الذكرى الثامنة 
واألربعني النطالقة فتح، انطالقة الثورة الفلسطينية تكتسب أهمية خاصة 
الفلسطيني  الذي حققه شعبنا  التاريخي  اإلجن��از  بعد  تأتي  كونها  العام،  هذا 
بقيادة الرئيس محمود عباس من خالل انتزاع عضوية دولة فلسطني املراقبة 

في األمم املتحدة.
وأضاف عساف في بيان صحفي امس: عندما نحتفل في ذكرى االنطالقة 
نقف أوال إجالال وإكبارا أمام الشهداء األبطال الذين ضحوا بأنفسهم لينيروا لنا 
طريق احلرية واالستقالل، نقف تقديرا واعتزازا بعشرات اآلالف من الشهداء 
الشهداء  الرمز ياسر عرفات )أبو عمار( ورفاقه  املؤسس  القائد  وفي مقدمتهم 
أبو جهاد وأبو إياد وجورج حبش وأبو علي مصطفى وعمر القاسم وأبو العباس 

وفتحي الشقاقي وأحمد ياسني.
وأكد أن الوفاء لهؤالء الشهداء هو بالتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مواصلة 

الكفاح من أجل حتقيق األهداف الوطنية باحلرية والعودة واالستقالل.
وقال إننا ونحن نحتفل بهذا اإلجناز وبهذه الذكرى، نتذكر تلك املرحلة حالكة 
الفلسطيني،  الوجود  لهوية  وطمس  تشريد  من   1948 عام  نكبة  بعد  الظلمة 
الثورة، والتي  التي انطلقت فيها  التاريخية الصعبة واملريرة  ونتذكر الظروف 
إلى جدول األعمال  الوطنية  أن توحد شعبنا وتعيده هو وقضيته  استطاعت 

الدولي وتضع من جديد فلسطني على خارطة املنطقة.
ونّوه عساف إلى برنامج فعاليات إحياء هذه الذكرى العظيمة، وقال إنه برنامج 
غني وواسع وشامل هدفه تعزيز الوعي الوطني بهذه الذكرى. وأوضح أن برنامج 
الفعاليات لهذا العام يتضمن خطابا للرئيس سيبث ليلة االنطالقة عبر وسائل 

اإلعالم، ومسيرة إيقاد شعلة االنطالقة اليوم الساعة الثالثة عصرا من أمام الكلية 
األهلية في مدينة رام الله باجتاه مقر الرئاسة، حيث سيتم إيقاد الشعلة على 
الساعة اخلامسة مساء بحضور الرئيس، وأعضاء القيادة الفلسطينية، وجموع 

غفيرة من أبناء شعبنا بجانب ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات.
النضالية  املراحل  كافة  جتسيد  من  تنطلق  املسيرة  فكرة  إن  عساف  وق��ال 
للثورة الفلسطينية من خالل 48 تشكيال، مبشاركة كافة القطاعات واألجيال 
من احملاربني القدامى واملتقاعدين العسكريني واملدنيني، وتشكيالت ألسر الشهداء 
واألطباء،  واملعلمني،  والكشافة،  وامل��رأة،  واجلرحى،  واألسرى احملررين،  واألس��رى، 
واملهندسني، واحملامني، وفرق تراثية، وجلان املقامة الشعبية، وممثلني عن مدينة 
القدس، والالجئني، وفرق لألشبال والزهرات كدليل على تعاقب األجيال على 

حمل الشعلة من جيل الى جيل صامد ومتمسك بالثوابت.
الفلسطينية  وأضاف: ستتقدم هذه املسيرة قيادات من احلركة والفصائل 
وحملة  العسكرية  والفرق  اخليالة  من  وفرق  ومسيحيون  مسلمون  دين  ورج��ال 
وهي:  الوطن،  في  أربعة مهرجانات مركزية ستقام  أن  وأوض��ح عساف  املشاعل. 
اليوم في ساحة  بيت حلم  في مدينة  الضفة  ملنطقة جنوب  مركزي  مهرجان 
كنيسة املهد، ومهرجان لشمال الضفة في مدينة نابلس غدا على دوار الشهداء، 
ومهرجان لوسط الضفة يوم االحد في مدينة رام الله، ومهرجان في قطاع غزة 

يوم اجلمعة في ساحة السرايا.
وأضاف: كذلك سيقام مهرجان ثقافي فني في قصر رام الله الثقافي بعد غد 
الساعة اخلامسة مساء، إضافة إلى العديد من املهرجانات األخرى في املدن والقرى 

واملخيمات في الوطن والشتات.

عساف: فعاليات االنطالقة
ستكون بحجم النصر الذي حتقق والتحدي املقبل

اإلعالمية  واحلريات  للتنمية  الفلسطيني  املركز  أصدر  وفا-   - الله   رام 
التعبير بني النظرية  'القضاء واإلع��الم.. حرية  'م��دى' دراس��ة حتت عنوان 
القانونية  للوحدة  دعمها  إطار  في  املستقبل  مؤسسة  من  بدعم  والتطبيق' 

في مركز مدى.
وقال مدير عام املركز موسى الرمياوي، في بيان للمركز امس، إن الدراسة جاءت 
ضمن معاجلات املركز املتصلة بواقع االعالم الفلسطيني بشكل عام واحلق في 
حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، والذي كفله القانون األساس في دولة فلسطني، 
حيث متحورت الدراسة حول األهمية املجتمعية العامة إلشاعة وحماية احلق في 
التعبير، واألسس الفلسفية التي ُيستنُد لها كمبادئ ومحددات عامة لالنتصار، 
في الغالبية الساحقة من احلاالت، للحق في حرية التعبير من قبل القضاء في 
األنظمة الدميقراطية، والبيئة القانونية والقضائية التي تقوم على صيانة هذا 
احلق كركيزة أولى )في الدساتير والقوانني وأمام القضاء( عند النظر في أي قضية 

تتصل بحرية التعبير، والصورة املقابلة لكل هذا في البلدان العربية.
في  املختص  اخلضر،  ف��وزي  محمد  الباحث،  أعدها  التي  الدراسة  وتوزعت 
مباحث  عدة  على  بيرزيت،  جامعة  في  احملاضر  الدستوري،  والقضاء  القانون 
وعناوين، تناولت األسس السياسية حلماية حرية التعبير، واألسس الفلسفية 
والنظرية حلماية احلق في التعبير، والعالقة بني حرية التعبير وحرية اإلعالم 
في  احل��ق  وحماية  العام،  بالشأن  املتعلقة  االخبار  تغطية  في  الصحافة  وح��ق 
عدم الكشف عن مصادر املعلومات وحرية التعبير بالنسبة للدولة واملوظفني 

العموميني، والفن الساخر كأحد أشكال التعبير، وعالقة احلق بالتعبير باحلقوق 
األديان  السلمي وحرية  التجمع  واحلق في  االخ��رى مثل احلق في اخلصوصية 
وبعض القيود 'املقبولة' على حرية التعبير وتلك التي تنال من حرية التعبير 

في القوانني السارية.
ذات طابع  من قضايا  تناولت من��اذج  الدراسة  هذه  أن  إلى  الرمياوي  وأش��ار 
إشكالي تتعلق بحرية التعبير والصحافة عرضت أمام احملاكم في العديد من 
البلدان والكيفية التي متت فيها معاجلة هذه القضايا وكيف كان القضاء في 
التعبير  الى جانب حرية  وأحكامه  تفسيره  في  ينحاز  الدميقراطية  البلدان 
حتى فيما قد يبدو للبعض في البلدان ذات االنظمة غير الدميقراطية 'جتاوزا 
وليس في  التعبير  االصل هو في حماية حرية  أن  انطالقا من  وذلك  صارخا' 
منعها كمبدأ حتميه الكثير من الدساتير في العالم، باإلضافة لإلعالن العاملي 

حلقوق االنسان واملواثيق الدولية.
يذكر أن هذه الدراسة هي السابعة ضمن إصدارات 'مدى' حيث سبق للمركز أن 
أصدر الدراسات التالية: تأثير االنتهاكات على الرقابة الذاتية لدى اإلعالميني 
الفلسطينيني، واحلق في احلصول على املعلومات وواقعه في فلسطني، وأثر احلصار 
اإلسرائيلي على وسائل اإلعالم في قطاع غزة، وعالقة اإلعالم اجلديد بحرية 
الرأي والتعبير في فلسطني، والتنظيم القانوني حلرية اإلعالم في فلسطني ودور 
اإلعالم الفلسطيني في تعزيز االنقسام– فضائيتا فلسطني واألقصى منوذجا، 

والقضاء واإلعالم.. حرية التعبير بني النظرية والتطبيق )دراسة مقارنة(.

مركز »مدى« يصدر دراسة حول القضاء واإلعالم

جنني -علي سمودي - عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
الشريعة  كلية  في  السلمي  التجمع  حق  بعنوان  عمل  ورش��ة  "شمس" 

بجامعة القدس.
باملركز  معرفا  "شمس"  مركز  من  العبد  إبراهيم  ال��ورش��ة  وافتتح   
تعزيز  في  تصب  التي  وأهدافه  املركز  وأهمية  الالمنهجية  ونشاطاته 
حقوق  مجاالت  في  الثقافة  وتعميق  الوعي  وزي��ادة  الشبابية  املشاركة 
اإلنسان، وذكر أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم 
اجلامعات  في  الشريعة  كليات  لطلبة  الصالح  واحلكم  اإلنسان  حقوق 

الفلسطينية بدعم ومتويل من مؤسسة املستقبل .
وقال األستاذ باسم العزوني "أن حق التجمع السلمي هو حق أساسي 
من حقوق اإلنسان التي ميكن أن يتمتع بها وميارسها األفراد واجلماعات 
والهيئات ، حيث تخدم التجمعات عدة أغراض مثل التعبير عن اآلراء 
املتنوعة التي ال حتظى بالشعبية وأراء األقليات، وحماية حرية التجمع 
معتقدات  ذي  تعددي  متسامح  مجتمع  لبناء  جوهري  أمر  هو  السلمي 
الوقتي  الوجود  التجمع هو  بأن  "، مؤكدا  مختلفة وممارسات سياسية 
أن جميع  وذك��ر   ، أشخاص في مكان عام خلدمة قضية مشتركة  لعدة 
أنواع التجمعات السلمية سواء متنقلة أو ثابتة تستحق احلماية ، وميك 

اعتبار التجمع سلميا إذا أعرب منظموه عن نواياهم السلمية وان تخلو 
مجريات التجمع من العنف .

وقال "أن احلق في التجمع السلمي هو أحد أشكال احلق في حرية الرأي 
والتعبير، وامتدادًا له، وجزءًا ال يتجزأ منه، فهو أحد الطرق املشروعة 
للتعبير عن الرأي ،ويشكل احلق في التجمع السلمي أحد وسائل التعددية 

واملشاركة السياسية، الضرورية لبناء نظام حكم دميقراطي". 
وقال أن أهمية احلق في التجمع السلمي هو أنه حق معترف به، وال 
يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك التي تفرض 
طبقا للقانون ، بحيث تكون التدابير ضرورية في املجتمع الدميقراطي 
لصيانة األمن القومي ، أو السالمة العامة ، أو النظام العام ، أو حلماية 
الصحة العامة ، أو اآلداب العامة ، أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

وفي نهاية الورشة، أوصى املشاركون بضمان قدرة جميع فئات املجتمع 
آليات محددة  السلمية وضرورة صياغة  التجمعات  على االشتراك في 
الدولية  واالتفاقيات  باملعايير  وااللتزام  السلمية  التجمعات  لتنظيم 
التي تنص على حق التجمع السلمي وأن يكون حق التجمع السلمي طوعي 
وغير مقيد وخالي من اإلكراه وضرورة خلق مجتمع تعددي متسامح بغض 

النظر عن اخللفيات واملعتقدات والسياسات املختلفة . 

مركز "شمس" يعقد ورشة عمل في جامعة القدس 
حول احلق في التجمع السلمي 

احلكومة املقالة حتدد اولوياتها للعام املقبل ..... 

إعادة االعمار واحلد من البطالة 
غزة - أكد عبد السالم صيام أمني عام مجلس الوزراء املقال، أن إعادة اإلعمار واحلد من مشكلة 
وإهتمامات احلكومة  أولويات  أبرز  ، ستكون من  للمواطنني  املقدمة  البطالة وحتسني اخلدمات 

خالل العام القادم.
وذكر صيام في بيان صحفي أصدره املكتب اإلعالمي ملجلس الوزراء امس ، ان احلكومة تسعى 
إع��ادة ما دمره االحتالل خاصة  للعمل على تنفيذ مشاريع  إمكانات  جاهدة بكل ما لديها من 

خالل العدوان األخير.
ولفت إلى أن من ضمن أولوياتها أيضًا ، احلد من مشكلة البطالة ال سيما فئة اخلرجني، الى 

جانب حتسني اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني في املجاالت كافة.
وأشار الى أن أبرز التحديات التي تواجه احلكومة في العام القادم تتمثل في إعادة االعمار 

ومشكلة البطالة.
وأضاف صيام ، أن مجلس الوزراء كلف وزارة التخطيط بإعداد خطة التنمية احلكومية ملدة 

ثالث سنوات )2013 - 2015 ( لالرتقاء بالعمل احلكومي.
الوزراء  البدء في بناء مقر دائم ملجلس  ، سيتم  القادمة  القليلة  أنه خالل األسابيع  وكشف 

مبدينة غزة.
من جهة أخرى ، أشاد صيام باجلهود املصرية في املساهمة بتخفيف احلصار، معتبرًا سماح 
في  خطوة  القطرية  املنحة  مشاريع  لتنفيذ  ال��الزم��ة  البناء  م��واد  ب��إدخ��ال  املصرية  السلطات 
االجتاه الصحيح التي من شأنها رفع املعاناة التي يكابدها املواطنون في قطاع غزة منذ أكثر من 

ست سنوات.

حماد : املصاحلة ال تتم اال حتت راية املقاومة
غزة - قال وزير الداخلية في احلكومة املقالة فتحي حماد ، إن املصاحلة بني "فتح" و"حماس" 
العراقيل في طريق  واسرائيل  األمريكية  اإلدارة  إلى وضع  املقاومة، الفتًا  راية  إال حتت  تتم  ال 

إجنازها.
املقبلة  :"املرحلة  حلكومته  التابعة  الشرطة  من  اف��واج  لتخريج  حفل  خالل  حماد  وأض��اف 
ستشهد حترير فلسطني لذلك على الدول العربية واإلسالمية جتهيز نفسها للمشاركة في معركة 

التحرير القادمة" .
ودعا حماد إلى مواصلة كلية الشرطة عملية البناء واالرتقاء ، بهدف تطوير السلوك احلضاري، 

داعيًا الطلبة اخلريجني لالنضباط وااللتزام.
وخرجت كلية الشرطة املقالة صباح امس ، دفعة الدبلوم الثانية في العلوم الشرطية والقانونية 

أطلقت عليها اسم "فوج االنتصار".
وحضر حفل التكرمي ، وزير الشباب والرياضة د. محمد املدهون ووكيل وزارة األوقاف د. حسن 
الصيفي ود. موسى أبو دقة مدير اجلودة في وزارة التعليم واملراقب العام سامي نوفل وقائد األمن 

الوطني اللواء جمال اجلراح وعميد كلية الشرطة محمود صيام.
وشارك في حفل تخريج فوج الدبلوم الثاني ، متضامنون من جمهورية مصر العربية ولفيف 

من ضباط كلية الشرطة وطالبها .
بدوره ، أوصى عميد كلية الشرطة ، الطلبة اخلريجني "بتقوى الله وحسن معاملة أبناء شعبنا 

الفلسطيني"، معربًا عن أمله بأن يكون خريجو الكلية سندًا لشعبهم.
وخاطب العميد صيام الطلبة اخلريجني بقوله :"أنتم رواد الشعب الذين تقومون على أمنه 
واستقراره مدافعني عن كل إمرأة وطفل وشيخ في هذا البلد فقد تعلمتم كل ما يلزم حلفظ هذا 

البلد" .
وفي ختام احلفل ، كرمت قيادة وزارة الداخلية ومجلس أمناء كلية الشرطة الطلبة اخلريجني، 

أعقبها تالوة الطلبة قسم العمل في الشرطة.

دائرة شؤون الالجئني تكرم أوائل الطالبات 
في مدرسة بنات القدس األساسية

القدس- وزعت دائرة شؤون الالجئني في منظمة التحرير منحة الطالب املتفوق في مدرسة 
القدس بحضور  املغاربة وسط  باب  في  الدولية  الغوث  لوكالة  التابعة  اإلعدادية  القدس  بنات 
وعادل  املشاريع  مدير  السيد  ومحمد  الشمالية  احملافظات  في  الدائرة  عام  مدير  احمد حنون 
محيسن مسئول ملف القدس لدى الدائرة واملربية املتقاعدة فتحية قطينة وليد صيام عضو 

عشائر سلوان.
ويأتي ذلك استمرارا لنهج  في تكرمي أوائل الطلبة، وبتوجيهات من د. زكريا االغا رئيس دائرة 
شؤون الالجئني، واستكماال للمشروع املتميز الذي متوله الدائرة للسنة الثالثة على التوالي والذي 

يعزز من العملية التعليمية في مدارس وكالة الغوث الدولية،
من ناحيتها، شكرت مديرة املدرسة زكية العسلي وفد الدائرة على هذه املنحة لصالح الطالبات 
املتفوقات في املدرسة، متمنية استمرار املنحة لألعوام القادمة ملا له من اثر طيب على حتفيز 

الطالبات وزيادة حتصيلهن العلمي. 
وأشارت إلى املخاطر التي تتعرض له هذه املدرسة والتي تقع في قلب القدس بسبب قربها 
من البؤر االستيطانية والتراجع في إعداد الطالبات خالل السنوات األخيرة ما يشكل تهديدا 
زيادة  إلى  والشعبيني  الرسميني  املسئولني  داعية  التعليمية  املؤسسة  هذه  ملستقبل  حقيقيا 

االهتمام في مؤسسات القدس.
بدوره، نقل حنون حتيات الدكتور األغا للعاملني في سلك التعليم في وكالة الغوث وأعضاء 
الهيئات التدريسية وللطالبات املتفوقات، مؤكدا على الدور التكاملي بني الدائرة ووكالة الغوث 

في دعم العملية التعليمية. 
القدس عاصمة  والتعليمية خاصة في  املؤسسات عامة  إلى جانب  الدائرة  وأكد على وقوف 

الدولة الفلسطينية وحاضنة أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني.
وفي نهاية االحتفال، مت توزيع املنحة بقيمة 5700 شيكل وزعت على 57 طالبة متفوقة بواقع 

100 شيكل لكل متفوقة إضافة إلى شهادة تقدير من الدائرة للطالبات املتفوقات.

بلدية جنني تشرع 
بحملة تشجير الشوارع واألرصفة

جنني – علي سمودي - شرعت بلدية جنني بحملة تشجير للشوارع واألرصفة في املدينة ،  
وأوضح  بسام عايش مسؤول احلدائق والتجميل في بلدية جنني ان قسم احلدائق أكمل زراعة 
ما يزيد عن 200 شجرة فيكس ، موضحا ان احلملة تهدف إلى زراعة وغرس ألف شجرة سيتم  
زراعتها في معظم  أنحاء شوارع املدينة  الداخلية ،  مشيرا الى جهد طواقم البلدية بالتحضير 
لزراعة كافة اجلزر والساحات العامة، إضافة إلى  تقليم األشجار املزروعة بشكل جمالي  ، مؤكدا  

تعاون ومساهمة  مؤسسة احملافظة ب200 شجرة فيكس .
وأوضح عايش أن العمل جار للتنسيق مع مديرية الزراعة في جنني من اجل  تزويد البلدية 
بأشتال مثمرة  سيتم توزيعها مجانا على عموم  املواطنني، حاثا جميع املواطنني احملافظة على 

األشجار املزروعة للمساهمة في  زيادة اتساع  املساحات اخلضراء باملدينة .
البلدية وليد  وذكر أن طواقم قسم احلدائق قامت بهذه احلملة بناء على توجيهات رئيس 
أبو مويس واملجلس املنتخب  لتسخير كافة اإلمكانيات املوجودة لالرتقاء بواقع املدينة اجلمالي 

والبيئي ..

وزارة التعليم العالي
تعترف بجامعة فاروس املصرية

رام الله- قرر وزير التعليم العالي د. علي اجلرباوي إدراج جامعة فاروس املصرية ضمن قائمة 
اجلامعات املعترف بها فلسطينيا، وذلك بعد استكمال اعتماد اجلامعة من املجلس األعلى للجامعات 

املصرية وقبولها في احتاد اجلامعات العربية كعضو عامل، وتفحص البيانات املطلوبة منها.
وأشار الوزير الى أنه أصبح بإمكان خريجي جامعة فاروس تصديق شهاداتهم في مقر الوزارة 
برام الله أو أحد مكاتبها في نابلس واخلليل حسب التعليمات النافذة حاليا ملصادقة الشهادات 

الصادرة عن اجلامعات العربية.
يذكر أن فاروس هي جامعة مصرية خاصة تقع مبدينة اإلسكندرية مت إنشاؤها بقرار جمهوري 

عام  2006 وتضم 11 كلية. 

"تربية" بيت حلم جتري
مسابقة ثقافية ملدارس الرشايدة

بيت حلم - جنيب فراج - نظمت مديرية التربية والتعليم في بيت حلم بالتعاون مع كلية 
االساسية  الرشايدة  بنات  م��دارس  استهدفت  ثقافية  مسابقة  حلم  بيت  جامعة  في  التربية 

والرشايدة الثانوية املختلطة وكيسان االساسية املختلطة والرواعني االساسية املختلطة.
واشرف على املسابقة كل من رئيس قسم االشراف خالد جواريش واملشرفني التربويني ماجد 

ابو داود ووليد رضوان ويوسف الشاعر وليلى الهندي والهام حمد. 
العلوم  اسئلة  ما بني  التي تنوعت  االسئلة  العديد من  الثقافية  املسابقة  وتناولت مواضيع 

والرياضيات واللغة االجنليزية والثقافة العامة.
من جانبهم، قدم جواريش الشكر جلامعة بيت حلم على دعمها لهذه املسابقات التي من شأنها 
املستمرة وثمن دور  املطالعة  الطلبة وتشجيعهم على  التعليم وتنمية مهارات  االرتقاء مبستوى 

املشرفني التربويني القائمني على اعداد اسئلة املسابقة.

جنني- تقرير: علي سمودي - على مدار سنوات االنتفاضتني، تتالت 
حمالت اعتقاله واستهدفه من السلطات االسرائيلية التي عاقبته في 
اعتقاله االخير املستمر للعام العاشر على التوالي لدوره القيادي في معركة 
احلرية والكرامة التي خاضها االسرى في شهر نيسان املاضي، وفي رحلة 
الصمود والعطاء اثرت ظروف االعتقال والعزل على صحته بينما مازالت 
ادارة السجون ترفض عالجه ورغم ذلك، تواصل الزوجة الوفية ام تامر قرع 
االبواب مطالبة مؤسسات حقوق االنسان بالتحرك اللزام ادارة السجون 
بعالج زوجها القيادي في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني االسير حسن 
محمد احمد فطافطة الذي لم يعاني من أي امراض قبل اعتقاله، وتقول: 
"زوجي متتع طوال عمره بصحة ممتازة ومعنويات عالية حتدى فيها 
السجن والسجان وادى واجبه النضالي في احلرية واالسر ولكن ممارساتهم 

وعقوباتهم الظاملة سببت اصابته بعدة امراض".
وشديده  مستمرة  االالم  م��ن  يعاني  ب��دأ  مفاجئ  "بشكل  وتضيف: 
براسه واستمرت االدارة برفض عالجه حتى تفاقمت حالته وامتد االلم 
لكنهم  متخصص  طبيب  من  لفحصه  الطلبات  عشرات  فقدم  الذنيه 
من عالجه  للتنصل  والسجون  الزنازين  بني  "نقلوه  وتضيف:  رفضوا"، 
وحاليا معاناته مستمرة وفقد القدرة على السمع بشكل جيدة ومنعونا 
من ادخال طبيب خاص على حسابنا"، وتكمل: "منع العالج عن املرضى 
عقاب اقسى من السجن لذلك نطالب بشكل مستمر لالهتمام بشكل اكبر 

بقضية املرضى ووضع حد ملعاناتهم".
مسيرة نضال 

الزوجة ام تامر، تتحدث بفخر واعتزاز عن مسيرة زوجها النضالية، 
التي  اخلليل  قضاء  ترقوميا  بلدة  في  منزلها  ارج��اء  في  تنتشر  فصوره 
وبدا  العامة،  الثانوية  على  حصل  حتى  فيها  ودرس  وترعرع  ونشا  ولد 
حسن  "امتلك  وتقول:  الشعبية،  اجلبهة  صفوف  في  النضالي  مشواره 
الوعي بجذور وتفاصيل القضية منذ صغره، وكان يشارك في الفعاليات 
له  االحتالل  فكان  كنفاني  وغسان  احلكيم  برسالة  ام��ن  بعد  الوطنية 
باملرصاد ليخوض اول جتربة اعتقال بعد نشاطه املميز خالل االنتفاضة 

االولى عام 1987".
انتفاضة احلجر  وتيرة  مع تصاعد  االس��ر  من  تامر: "حت��رر  ام  تكمل 
فاعتقله  دوره  فاستئانف  السجن  منه  ينل  ولم  الراية  عن  يتخل  فلم 
االحتالل عام 1991 وصمد في اقبية التحقيق فامضى عاما ونصف رهن 

االعتقال االداري".
بني السجون تنقل حسن، مناضل بعزمية وارادة ليكمل الدرب بعد 
حترره اواسط عام 1993، فبرزت بصماته القيادية في منظمات اجلبهة 
عام  اعتقله  ال��ذي  االحتالل  مقاومة  في  وانشطتها  فعالياتها  قاد  التي 
"رفضوا  زوجته:  وتقول  سنوات،   3 مل��دة   الفعلي  بالسجن  وحكم   1994
وقضى  السجن  في  والقيادي  التنظيمي  نشاطه  بسبب  سراحه  اط��الق 
املعاناة واالعتقال استمر زوجي في تادية واجبه  اداري��ا ورغم  10 شهور 

النضالي وبناء حياته".
مسيرة احلياة 

خالل سعيه لبناء حياته واسرته، اصر حسن على مواصلة دراسته 
اجلامعية، فهو يعتقد راسخا ان التعليم سالح اخر في مواجهة وحتدي 
يقدس  ك��ان  الن��ه  اياما جميلة  معه  تامر: "عشنا  ام  وتقول  االح��ت��الل، 
اضافة  برقة مشاعره وحنانه  واالطفا، ومتيز  واالس��رة  الزوجية  احلياة 
وتضيف:  عرفه"،  من  كل  احبه  لذلك  الناس  ومساعدة  للتطوع  حلبه 
للعلم  محب  الن��ه  تعليمه  يكمل  ان  دوم���ا  يتمنى  ك��ان  اعتقاله  "رغ���م 
ومثقف جدا، فالتحق بجامعة بيرزيت وتخرج بشهادة البكالوريوس في 

علم نفس واالجتماع". 
طريق االنتفاضة 

بصمت وسرية، ادى حسن واجباته التنظيمية والنضالية، وحرص 
فعمل  اب��ن��اء  باربعة  رزق  بعدما  اس��رت��ه  الع��ال��ة  رزق  مصدر  تامني  على 
موظفا في وزارة الشؤون االجتماعية منذ عام 1998 لغاية عام  2003 

حيث كان اعتقاله االخير واملستمر، وتقول ام تامر: "في كل خطوة من 
حياته، لم يتخل عن مسؤولياته جتاه شعبه ووطنه، ورغم جناحه في 
وظيفته وحياته املهنية لم تشكل عائقا امام تاديه واجبه النضالي مع 

اندالع انتفاضة االقصى".
 2001 عام  االحتالل  لقوات  املطلوبني  قائمة  اسم حسن ضمن  ادرج 
وبسبب الكمائن واالستهداف لم يتمكنوا من زيارة منزله ورؤية عائلته 
التي تفخر بطوالته، وتقول الزوجة الوفية ام تامر: "لم ترهبه تهديدات 
ووعود االحتالل بتصفيته ومترد عليه رغم املخاطر التي اثارت خوفنا 
وقلقنا عليه، وواصلت املخابرات مالحقته حتى اعتقل في عملية خاصة 

في رام الله في 2003/1/10". 
وتكمل: "والنه ينتمي جلامعة ارست معالم فلسفة الصمود واملواجهة 
خلف القضبان واجه حسن كل اساليب التعذيب ورغم ذلك حكم بالسجن 

الفعلي ملدة 18 عاما بتهمة االنتماء للجبهة الشعبية".
وفاء وتضحية 

وبحب ووفاء، احتضنت الزوجة ام تامر ابناءها االربعة ووهبت حياتها 
لهم ولوالدهم، وتقول: "قررت تكريس حياتي الطفالي دون اهتمام باحلكم 
والسجن وبحمد الله وتوفيقه ودعم حسن جتاوزت مصاعب املرحلة االولى 
واملعلمة"،  والصديق  واالب  االم  فكنت  والدهم  دون  االطفال  تربية  في 
وتضيف: "كرمني الله باوالد متفهمني حرصت على تعليمهم وتربيتهم 
وكبر اوالدي وهم يحاولون ان يتحملون قدرا من املسؤولية التي تقع على 
عاتقي ويقدرون جهودي التي اقوم بها اجتاههم واصبحنا معنا نرسم احالم 

املستقبل بانتظار حرية والدهم الذي لم يغب يوما عنهم". 
انخرط حسن في صفوف منظمة اجلبهة الشعبية في السجن، وتفانى 
والعقوبات،  ورفاقه مما عرضه لالستهداف  االسيرة  في خدمة احلركة 
وتقول ام تامر: "على مدار 4 سنوات حرموني واطفالي من رؤيته خاصة 
اعتقال  لدى  ونصف  عامني  العمر  من  يبلغ  كان  ال��ذي  محمد  اصغرهم 

والده".
وتضيف: "بعد معاناة بالغة سمح لنا بزيارته وكان اول لقاء قاسيا ومؤملا 
ورغم اني ابلغت حسن اننا فخورون به ولن ينال منا السجن وعاهدته على 
الصبر واالنتظار وتربية ابنائه اال ان محمد لم يتعرف على والده، وبدى 

عليه احلزن خالل الزيارة  وقال لي هل انت متاكدة ان هذا ابي ؟".
وتكمل: "كانت اسئلته ووصفه لوالده صدمة بالنسبة لي لعدم تعرفه 
عليه وخصوصا انه وقبل فترة اعتقال والده كان بينهما عالقة حميمة 
لذلك بذلت كل جهد لتغيير تلك الصورة واخرج ابني من دائرتها القاسية 
ومع الوقت حتسنت االوضاع رغم ان  عالقته حاليا مع والده رسمية لعدم 

عدم متكن طفلي من العيش معه لفترات طويلة".
وتكمل: "استجاب الله لدعواتنا وكرمني وزوجي االسير حسن بنجاح 
ابنائي فكانت ثمرة الصمود رغم كل الظروف القاهرة ان جنحوا جميعا 
املفتوحة  القدس  في  جامعي  طالب  تامر  ابني  وحاليا  مدارسهم،  في 
تخصص  بيرزيت  في  جامعة  في  طالبة   دمي��ا  اع��م��ال،  ادارة  تخصص 
تسويق، وداليا في جامعة بيرزيت تخصص صحافة واالع��الم، ومحمد 

مازال على مقاعد الدراسة".
لم ت��دم فرحة ام تامر طويال ب��زي��ارة زوج��ه��ا، حتى ص��در ق��رار املنع 
االمني مجددا، وتقول: "اكثر كلمة قاسية هي املنع االمني فقد سحبوا 
تصاريحنا وال يسمح لنا بزيارته اال مرة واح��دة كل عام فمتى ينتهي 

هذا الظلم والسجن".
معركة  في  وشاركوا  الشعبية  اجلبهة  في  رفاقه  تقدم حسن صفوف 
االمعاء اخلاوية ففرضت ادارة السجون بحقه سلسلة عقوبات من العزل 
والنقل ولكنه صمد حتى انتصرت احلركة االسيرة، وتقول ام تامر: "رغم 
اعتزازنا مبا حققه االسرى من اجنازات في معركتهم فان االنتصار االكبر 
الذي نتمناه وننتظره هو عودته وحريته مع كافة االسيرات واالسرى".

وتضيف: "عشر سنوات مرت وزوجي خلف القضبان لكن روحه تالزمني 
في كل خطوة رغم السجن وعذاباته لتبث في اعماقي وابنائي روح الصمود 

واالمل بحريته وعودته الينا لنكمل حياتنا بفرح وسعادة".

محكوم بالسجن 18 عاما 

عائلة االسير حسن فطافطة تطالب مؤسسات
حقوق االنسان بالتحرك إللزام إدارة السجون بعالجه

جنني- تقرير: علي سمودي- في منفاه القسري غزة، يستقبل احملرر 
منصور عاطف ريان العام اجلديد حرا دون قيود وسط عائلته الصغيرة 
التي اسسها في غزة بعدما تزوج ورزق بباكورة ابنائه بعد 9 شهور من 
حترره في صفقة "وفاء االحرار" بعدما قضى 20 عاما خلف القضبان 
التي لم تسلبه كما يقول: "امل احلرية رغم كل محطات املعاناة واالمل 
حرية  واحالمي  امنياتي  باقي  تكتمل  حتى  منقوصة  ستبقى  والتي 

االسيرات واالسرى والعودة لعائلتي في بلدتي".
ريان  والفرح لدى احمل��رر  احل��زن  العام اجلديد متتزج مشاعر  ففي 
السجن تذرف  رح��اب احلرية، فعني على  وهو يشق طريق حياته في 
االل��م والشوق كما يقول منصور: "الن  قضية االس��رى هي اهم  دم��وع 
لو حتررنا فلقد بقي  الفلسطيني، وحتى  الشعب  قضية مقدسة لدى 
السجن مغروسا في عقولنا وقلوبنا وحياتنا وهل يستطيع االنسان ان 
والعني  القضبان"،  ينسى عشرين عاما من زهرة شبابه قضاها خلف 
تسلنب  ل��م  اح��الم��ا  الحقق  حياتي  خ��ط��وات  "تنير  يضيف:  االخ���رى، 
اياها سنوات العذاب الطويلة وباصراري وامياني اصبحت ابا واعالميا 
االسرى  لنفرح بحرية  الصفوف  واالهم في مقدمة  ومحاضرا جامعيا 

والوطن والعودة".
فرغم ما حققه من جناح وتقدم سريع على مدار عام منذ حترره، 
ورغم اميانه ان غزة جزء من الوطن فان اجمل احالمه كما يقول: "العودة 
وطفلي  الغزية  زوجتي  مع  سلفيت  قضاء  حسان  بني  ق��راوة  لبلدتي 
العوض اسرتي عن سنوات املعاناة التي عاشتها بسبب اعتقالي، والعودة 

باذن الله قريبة الننا لن نعيش لالبد غرباء في وطننا".
امنيات تتحقق 

في عامه اجلديد بال قضبان وزنازين وسجانني، ما زالت ذاكرة منصور 
حتتفظ بكثير من الصور في رحلة اعتقاله التي  بدات عام 1993 ولم 
تنته باحلكم مدى احلياة، ويقول: "ال ميكن نسيان تلك احملطة بكل 
صورها الصمود واملعاناة، التحدي والصبر، العقاب والقهر، وروح االرادة 

والوفاء واالميان واالمل".
ويضيف: "كان سر صمودنا االميان برسالتنا واالمل بحريتنا لذلك 
استثمرت مرحلة االعتقال في حتدي كل املعيقات ومواصلة دراستي حتى 

حصلت على بكالوريوس وماجستير من اجلامعة العبرية بامتياز".
رغم  ومبادئه  بعقيدته  متمسكا  منصور،  جسده  االخ��ر  تلو  جناح 
شطبه من كل الصفقات ولكن يقول: "كبشر من البديهي ان نحزن وعمرنا 
يضيع خلف القضبان ولكن لم ولن نندم يوما ملا قدمناه من تضحيات 
املرير  "العذاب  ويتابع:  باحلرية"،  واالم��ل  العزمية  قلوبنا  في  زرعت 
التي حتققت  االمنيات  لم يسلبنا رسم  السجان  السجن وظلم  وظلمة 
في صفقة  االمنيات  اجمل  مع  موعد  وكنا على  واملقاومة  الله  بفضل 
وفاء االح��رار لننتصر على السجان ونعانق فجر احلرية لتكون بشرى 

لباقي االسرى بان موعدهم مع االمنيات قريب ".
بعد التحرر 

عانق منصور احلرية رغم الم االبعاد، وقرر ان يواصل مشوار االحالم 
في غزة فياتي عام حريته االول تزامنا مع العام اجلديد وسط الكثير 
"اتذكر  ويقول:  واصبحت حقيقة،  كانت حلما  التي  النجاح  من صور 
مشاعرنا وحالتنا عندما كنا نستقبل املناسبات والعام اجلديد خلف 
واالمنيات  بالدعوات  اجلديد  ونستقبل  العام  ن��ودع  فكنا  القضبان، 
واعتبر نفسي سعيدا ومحظوظا النها لم تبق احالما وحتققت بسرعة 

لم اتوقعها ابدا".
وبني عامه االخير في االسر واجلديد في جنبات منزله في غزة مع 
رفيقة دربه االخصائية االجتماعية الغزية ايناس احمد الكحلوت من 
مخيم جباليا التي تزوجها فور حترره في عرس اسالمي كبير بحضور 

قيادات الفصائل والقوى.
وفي بيته، يعيش منصور الفرح مستمعا باصوات طفله التي  متال 
املكان بعد 20 عاما لم يسمع فيها اال صوت اقفال ابواب الزنازين، ويقول: 
"حرا بعيدا عن عني السجان التي كانت ترصد وحتصي انفاسنا استقبل 
الذي رزقت به في  وانا احتفل وزوجتي بطفلنا عبيدة  العام اجلديد 

28-9-2012 بعد 9 شهور من حترري".
ويضيف: "كل اصوات االلم انتهت واصبح بكاء او ابتسامة عبيدة 
اجمل سيمفونية غنائية احرص على سماعها وانا ادعو الله ان يحظى 

بها كل اسير خلف القضبان ".
تدمع عينا منصور وهو يتحدث من شدة فرحه النه يستقبل العام 
اجلديد بعدما ادى فريضة احلج، ويقول: "كانت اجمل حلم رسمته في 
سجني ووفقني الله باحلج الى بيته احلرام والعمرة واحتضان الكعبة 

وقبر الرسول وغار حراء وجبل احد ومسجد قباء".
ويضيف: "وكنت في قمة السعادة بعد ان اخرجني الله من اسوء مكان 
في العالم الى افضل مكان وهو البيت احلرام وهناك خصصت االسرى 

في صالتي ودعواتي ليحظوا بهذه الفرحة".
مشوار التعليم 

على  حصل  حتى  منصور  ودرس  وث��اب��ر  اجتهد  ال��ل��ي��ل،  عتمة  ف��ي 
الشهادات العلمية التي تنمنى ان يقدم منها الفائده لشعبه ومجتمعه، 
اوراقي للجامعات  ويقول: " والكمل حلمي كي اصبح محاضرا، قدمت 
الفلسطينية للتدريس بها بنظام الساعات وقدمت لهم مشاريع باللغة 

العبرية في االعالم والسياسة واالدب والتربية". 
عمل  ورش��ات  فيها  منصور  ونظم  ري��ان  احتضنت  اجلامعات  بعض 
وعرض مشاريعه على وزارة التعليم العالي للمصادقة، والف كتابا عن 

اللغة العبرية بعنوان "هي نتحدث".
االجتماعية  التنمية  معهد  في  بتدريسه  اقوم  "وحاليا  ويضيف: 
في اجلامعة اإلسالمية وادرس االعالم في جامعة االمة للتعليم املفتوح 
االسرائيلي   والشأن  والعبرية  السياسية  الدورات  العشرات من  وقدمت 
التدريب  واالبحاث  لدراسات  ابداع  وابحاث كمعهد  دراسات  مراكز  في 

وفي معهد الصحوة وفي جمعية احلياة واالمل". 
االعالم الفلسطيني واحلرب 

عاش احملررون من الضفة  املبعدين الى غزة كل تفاصيل العدوان 
بعدما  كبيرة  بصمات  ملنصور  فكانت  غ��زة،  على  االخير  االسرائيلي 
حقق حلما اخر في االنضمام لعالم الصحافة واالعالم، ويقول: "خالل 
حرب حجارة السجيل عملت على مدار ال� 24 ساعة في فضائية االقصى 
مترجما مباشرا لألعالم االسرائيلي  ومحررا للشأن االسرائيلي  واعمل 
على اعداد برامج تخدم االسرى في سجون االحتالل واحملررين املبعدين 
الى غزة"، لذلك كرمته الفضائية خالل حفل تكرميي كبير مبدالية 
قاوم  لرجل  عرفانا  الفروسية  وسام  "هذا  عليها  كتب  التي  الفروسية 

بكلمته وقلمه  االحتالل فكان حجرا من سجيل" .
في  وزمالئي  ان��ا  معرضا  كنت  لالحداث  تغطيتنا  "خ��الل  ويقول: 
االعالم لالغتيال في اية حلظة الننا عملنا على كشف حقيقة احد 
اه��داف االح��ت��الل، ف��االع��الم الفلسطيني رمب��ا ألول م��رة اذه��ل العالم 
بالتغطية املباشرة 24 ساعة وعند كل قصف منزل كان العشرات من 
للعالم جرائم االحتالل ضد  الصحفيني يصورون ويتابعون ويكشفوا 

االطفال والنساء والشيوخ".
ويتابع: "وقد تضايق االحتالل  كثيرا من االعالم وقد دخل علي 
وانا اترجم واحلل مباشرة على االقصى محرر الشأن العربي في القناة 
الثانية "ايهود عاري" ودار حديث بيننا مباشرة على الفضائيتني وقد 
شهد اجلميع انkي كنت افضل منه في احلوار وايصال الرسائل النفسية 

والقوية حول احلرب.
 احملررون واحلرب 

احملرر منصور الذي حافظ على روابط العالقة مع اخوانه احملررين 
خاصة خالل وبعد العدوان، يقول: "احملررون كلهم ساملني وبصحة جيدة 
او العمل او  واحلمد  لله وهم متفرغون حلياتهم اليومية في الدراسة 
احلياة االجتماعية حيث تزوج اكثر من  مئة منهم من فتيات غزيات 

واجنب منهم حتى االن 64 محررا وكلهم خالل عام".
ويضيف: "وهم يسكنون بالقرب من بعضهم البعض فاقرب احملررين 
مني باسم نزال ابو سالح من قباطية ومحمد القرم من جنني وطارق 
حساين من قلقيلية وماجد اجلعبة من اخلليل وعبد الرؤوف اجناص 
الله وتربطنا اجلميع نحن وزوجاتنا عالقات اجتماعية قوية  من رام 
وكلنا  وامل��رض  وال��زواج  واالعياد  املناسبات  في  يتزاورون  وكل احملررين 

كاجلسد الواحد".
قضية االسرى 

لدى احملرر  ومكانة كبرى  باولوية  االس��رى  كله، يحظى  وسط ذلك 
منصور الذي ينشط في كل املجاالت البراز قضيتهم والعمل حلريتهم، 
في  بقوا  الذين  اصدقائي  انسى  كيف  لالسرى،  كلها  "حياتي  ويقول: 
السجن مثل العفو شقير وادم جمعة وعلي نزال وحمد الله الصرمة ووليد 
دقة وابراهيم بيادسة والسرساوي وابو علي العباسي وعماد شقير ابو 

بتول ومراد حميدان والكثيني، سنبقى نناضل حتى حريتهم".
ويكرس احملرر منصور رسالته االعالمية والقانونية والسياسية في 
خدمة االسرى، ويقول: "استثمر كل شيء لتبقى قضيتهم حية، واقوام 
السجون  في  االس��رى  قضية  تخدم  التي  املقاالت  من  العشرات  بكتابة 
املواقع  كل  وعلى  والعربية  الفلسطينية  الصحف  كل  في  اإلسرائيلية 

االلكترونية".
ويضيف: "واعمل متطوعا في فريق دعم االسرى االعالمي "فداء" 
كمراسلهم لهم في غزة واشارك باالعتصامات اليومية امام مقر الصليب 
العيساوي  سامر  خصوصا  الطعام  عن  املضربني  لألسرى  دعما  االحمر 
وامين الشراونة واعمل على توثيق نشاطات احملررين والنشاطات الشعبة 
لدعم االسرى وانشرها على كل املواقع االلكترونية الفلسطينية والعربية 
تابع  وه��و  الضفة  اح��رار  موقع  حاليا  يدير  لذلك  اضافة  والعاملية"، 
حملرري الضفة املبعدين الى غزة، اضافه لعمله في املجال  االجتماعي 

واالعالمي للمحررين.
عام احلرية 

الله  التحرر احمد  العام اجلديد، يقول منصور: "بعد عام من  في 
على احلرية والتوفيق وان عوضي عن ظلم السجن ومعاناته حيث كنت 
االسرع من بني احملررين في الزواج واالجناب والعمل واملنزل واحلصول 
على رخصة سيارة وشراء سيارة واحلصول على شهادة في احلاسوب الدولي 

واالندماج في احلياة االجتماعية في غزة"/
ادعو  الذين  واالس��رى  الشهداء  اسر  زي��ارة  ويضيف: "واواظ��ب على 
الله ان يفرج كربهم جميعا وخصوصا القدامى واملؤبدات فانا لم انسهم 
ولن انساهم ابدا واعمل بقدر ما استطيع من اجلهم، واقول لهم "ال بد 

احملرر منصور ريان ... عني على السجن وفاء لألسرى 
وأخرى تكمل أحالمه أبا وإعالميا ومحاضرا

املواطنني  من  العديد  أصيب   - وف��ا   ، ے  مراسلو   - محافظات   
في بلدة اليامون غرب جنني، امس  بحاالت اختناق جراء استنشاقهم 
الغاز الذي أطلقته القوات االسرائيلية على املواطنني خالل اقتحامها 
البلدة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة اقتحمت البلدة وأغلقت 
منطقة اجلامع القدمي وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وشنت حملت 

تفتيش واسعة.
أطلقت  االحتالل  إن قوات  اليامون غسان سمار  بلدية  رئيس  وقال 
امل��دارس في خطوة  املسيل للدموع في محيط  والغاز  القنابل الصوتية 
استفزازية، واندلعت على اثر ذلك مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل، 
ما أدى الى إصابة العديد من املواطنني بحاالت اختناق جراء استنشاقهم 

الغاز املسيل للدموع. 
 واعتقلت قوات االحتالل فجر امس ثالثة شبان من قرية فقوعة 
هما الشقيقان لؤي )19 عاما(، ومحمد علي أبوعبيد )17 عاما(، وأسامة 

مصري محمد أبوعبيد )17عاما(، بعد اقتحامها للقرية ، 
وفتشته  أبوالعبد  صالح  املواطن  منزل  االحتالل  قوات  دهمت  كما 

وعبثت مبحتوياته واستجوبت ساكنيه بعد إخراجهم بالعراء .
 وفي قرية ياسوف، شرقي سلفيت هاجم مستوطنون، امس، مزارعني 
، كانوا يزرعون القمح في اراضيهم، بالقرب من حاجز زعترة االسرائيلي 

، واعتدوا عليهم، ومزقوا اكياس البذار .
وقال شهود عيان ان قوة من اجليش االسرائيلي حضرت الى املكان، 
وقاموا  املواطنني،  واستفزاز  العربدة  اعمال  واصلوا  املستوطنني  ان  اال 

باغالق الشارع الرئيس بني مدينتي نابلس ورام الله، ورشقوا السيارات 
الفلسطينية باحلجارة . وأوضح أحد املزارعني أن املستوطنني يغلقون 
هذه األراضي منذ أكثر من 11 عاما بهدف االستيالء عليها وضمها إلى 

مستوطنة تفوح املجاورة.
وأشار إلى أن ثالثة مزارعني متكنوا من دخول األرض، فيما قام جنود 

االحتالل بإعالن املنطقة 'منطقة عسكرية مغلقة .  
ظهر  اإلسرائيلية،  القوات  أغلقت  والبيرة  الله  رام  محافظة  وف��ي   
ام���س امل��دخ��ل ال��رئ��ي��س ل��ق��ري��ة ال��ن��ب��ي ص��ال��ح، وم��ن��ع��ت امل��واط��ن��ني من 
الدخول واخلروج من القرية ، وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
أغلقت البوابة احلديدية على املدخل الذي يخدم منطقتي بني زيد 

وسلفيت.
وأكدت املصادر أن مواجهات اندلعت بني شبان القرية وقوات االحتالل، 
املواطنني  باجتاه  مباشر  وبشكل  احلي  الرصاص  من  وابال  أطلقت  التي 

ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.
من  ع��ددا  امس  اإلسرائيلية  القوات  سّلمت  القدس  محافظة  وفي   
الشبان والفتية من سلوان جنوبي املسجد األقصى املبارك استدعاءات 

ملراجعة مخابراتها.
القوات  أن  حلوة  وادي  معلومات  مركز  م��ن  العباسي  مجدي  وأف���اد 
االسرائيلية دهمت احلارة الوسطى في سلوان ورأس العمود برفقة عناصر 
املخابرات، وسلّمت استدعاءات لعدد من الشبان والفتية ؛ للتحقيق معهم 

لدى املخابرات اإلسرائيلية.

مستوطنو يهاجمون مزارعني من ياسوف ..

اعتقاالت في فقوعة ومواجهات في اليامون والنبي صالح


