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جنني -عيل سمودي - يسرتجع الشقيق 
األصغر ويعود أليام الصبا.... يستذكر أخاه 
ال����ذي أص��ب��ح اآلن يف ع����داد األس��������رى... ومع 
ان����ت����ه����اء أحكامهم...  ي���ن���ت���ظ���رون  م�����ن  ق�����واف�����ل 
للشقيق م��ع شقيقه األس��ري ذك��ري��ات كبرية 
واألش����������واق ل����ه ت���م���أ ال���ق���ل���ب، وال����ع����ني تحلم 

بزيارة له تراه فيها.
محمود شقيق األسري ضرار جمال طالل 
جاموس، 33 عاماً، من قرية زيتا جماعني، 
وال��������ذي آث�����ر أن ي����ك����ون امل���ت���ح���دث ال�������ذي يروي 
حكاية أخيه املعتقل منذ تاريخ: 2003/3/30، 
وال�������ذي اع���ت���ق���ل ب���ع���د م���داه���م���ة م���ن���زل عائلته 
يف ال���ب���ل���دة، وت��س��ل��ي��م ج��ن��ود االح���ت���الل بالغاً 
ب����ض����رورة ت��س��ل��ي��م ض�����رار ن��ف��س��ه، األم�����ر الذي 
ج���������رى ب����ال����ف����ع����ل ب�����ع�����د أي��������������ام، وأص�������ب�������ح ضرار 

معتقالً لديهم.
وي���ق���ول م��ح��م��ود، مل��رك��ز أح�����رار لدراسات 
اعتقال  إن  اإلن�����������س�����������ان:"  وح�������ق�������وق  األس��������������رى 
ش���ق���ي���ق���ه ك��������ان ف������ج������أة، واس����ت����ه����ج����ن الجميع 
اع�����ت�����ق�����ال�����ه، ح����ي����ث ك��������ان ض����������رار ط����ي����ل����ة الوقت 
منهمكاً يف عمله )سائق تراكتور(، ولم يكن 

لديه الوقت لالنخراط يف أعمال أخرى".
وي�����ك�����م�����ل م�����ح�����م�����ود:"ب�����ع�����د اع������ت������ق������ال ضرار 
ت��م وض��ع��ه يف زن��زان��ة ان��ف��رادي��ة م���دة شهرين 
م���ت���واص���ل���ني، وك����ان����ت ت���ل���ك األي�������ام أي������ام حزن 

ك��ب��رية خ��ي��م��ت ع���ى امل���ن���زل وال��ع��ائ��ل��ة، وحتى 
وب�����ع�����د خ���������روج ض���������رار م������ن ال������ع������زل، ل������م ينته 
األم���������������ر، ب��������ل ت��������واص��������ل ال����ت����ح����ق����ي����ق م�����ع�����ه حتى 
ع�����ام ك����ام����ل، ص�����در م����ن ب���ع���ده ال���ح���ك���م عليه 

بالسجن 19 عاماً".
وبألم قديم، تجدد مع حديث محمود 
مل�������رك�������ز أح����������������رار ق�������������ال: "ب�������ع�������د م�������������رور ع�����������ام عى 
اعتقال ضرار، وقبل أن يراه ولو ملرة واحدة 
وي���ط���م���ن ع���ل���ي���ه غ�������ادر ال�����وال�����د ال���ح���ي���اة وقلبه 
يتألم عى سجن اب��ن��ه... وك��ان يحلم دائماً 
برؤيته واالطمئنان عليه، لكنها اآلجال بيد 
خالقها، فكانت وفاة األب لها الوقع األليم 
ع��ى ض���رار يف س��ج��ن��ه، وك��ان��ت م��ش��ارك��ت��ه يف 
عزاء عائلته عبارة عن مكاملة هاتفية لدقائق 
م��ع��دودة سمح ل��ه بها ج��ن��ود االح��ت��الل من 

سجنه".
كما أشار محمود، إىل أن ضرار حرم من 
مشاركتنا ألف��راح��ن��ا وزواج شقيقي األكرب، 
فأمي كانت فرحتها منقوصة، وكنا جميعاً 
نمثل ال��ف��رح ، ويف داخ��ل��ن��ا ح��زن وق��ه��ر عى 
وفاة أبي، وفراق أخي الحبيب ضرار، الذي 
كانت له عالقاته املميزة مع جميع الناس، 
وكان يف عائلتنا األخ العون املعني املساعد 

لنا يف كل الظروف واألحوال.
محمود لم يشهد ضرار منذ ثالثة أعوام، 

ويفتقده كما يفتقد االبن والده، ألن ضرار 
ه����و ال��ش��ق��ي��ق األك������رب ل�����ه، وال�������ذي ت��ع��ل��م منه 
محمود أشياء كثرية، وال يكاد إال ويتذكره 

يف كل لحظة وجلسة وحديث وليلة.
ال�����ث�����الث�����ة اآلخرين  ك����م����ا إن إخ�����������وان ض���������رار 
م��م��ن��وع��ون م���ن ال�����زي�����ارة، ووال����دت����ه ه���ي التي 
ت�����زوره ك���ل أس��ب��وع��ني، وض�����رار اآلن ي��ق��ب��ع يف 

سجن النقب.
وم����������ن س�����ج�����ن�����ه، اس������ت������ط������اع ض�������������رار أن يقدم 
ام������ت������ح������ان ال������ث������ان������وي������ة ال������ع������ام������ة وب�����ال�����ف�����ع�����ل قدمه 
ونجح فيه، وق��رر مواصلة تعليمه الجامعي 
وااللتحاق بالجامعة، إال أن تنقله بني أكرث من 
سجن عرقل من تحقيق ذلك، إىل أن استطاع 
ضرار وبعد نقله لسجن النقب منذ حوايل عام 
أن يلتحق بالجامعة العربية ويبدأ من هناك 
دراسة العلوم السياسية، بعد أن تحدى كثرياً 
من العقبات، واستطاع التغلب عى كثري من 

املشاكل التي واجهته يف أسره.
وم�����ن ج��ه��ت��ه ، ق�����ال ف������ؤاد ال���خ���ف���ش مدير 
م������رك������ز أح�������������رار ل���������دراس���������ات األس�������������رى وحقوق 
اإلن��س��ان إن ض��رار من الشباب الفلسطيني 
امل��م��ي��ز وال������ذي ي��ح��ظ��ى ب��ح��ب ج��م��ي��ع األسرى 
وه��������������������و ص�������������اح�������������ب ش��������خ��������ص��������ي��������ة ت����������ح����������ب ال����������ب����������ذل 
وال������ع������ط������اء وخ�������دم�������ة اآلخ��������ري��������ن ع�������ى حساب 

وقته وجهده.

األسير ضرار جاموس عنوان في التضحية 
والفداء وشوق األشقاء له في ازدياد

�- م�����راس�����ل ے ال�����خ�����اص - حملت  ج����ن����ني 
عائلة االسري ياسر وليد نمر خزيمية 23 عاما 
م�����ن ب����ل����دة ق���ب���اط���ي���ة ام��������س، س���ل���ط���ات االحتالل 
املسؤولية الكاملة عن حياة ابنها الذي يعاين 
م��������ن م����������رض ال������ب������ه������ج������ت.ال������ذي ي������ع������اين م�����ن�����ه منذ 

5سنوات وهو داخل السجون االسرائيلية .
وذكرت والدته ، ان ياسر يعاين حاليا من 
ال���ت���ه���اب يف ع��ي��ن��ه ال��ي��م��ن��ى ب��ش��ك��ل ك���ب���ري وقالت 
انه بدأ يفقد الرؤية فيها تدريجيا بسبب عدم 
عالجه . وحذرت عائلته ، من فقدان عني ابنها 

اذا لم يتم عالجها باسرع وقت ممكن يف ظل 
اهمال ادارة السجون عالجه.

 2013/3/11 م����ع����ت����ق����ل  خ�����زي�����م�����ي�����ة  ان   ، ي�������ذك�������ر 
وم���ت���واج���د ح���ال���ي���ا يف س���ج���ن م���ج���دو وه�����و الزال 

موقوفا .

 ج��ن��ني – م���راس���ل ے ال���خ���اص  - تنهمر 
دم���������وع ال�����ح�����اج�����ة خ�����ول�����ة ت����وف����ي����ق اب����وح����ن����ان����ة يف 
ل���ح���ظ���ة اج����ت����م����اع ش���م���ل ع���ائ���ل���ت���ه���ا ح������ول مائدة 
االفطار فيما ال زال مكان نجلها اسامة زكريا 
ابوحنانة شاغرا منذ اعتقاله يف 1992-9-28 ، 
فاالبناء واالح��ف��اد وف��رح��ة رم��ض��ان ل��م تنسها 
اب���ن���ه���ا ال������ذي ي��س��ت��ق��ب��ل رم����ض����ان ل���ل���ع���ام ال���������21 يف 
س������ج������ون االح���������ت���������الل وش������ط������ب اس������م������ه م�������ن كل 
ص��ف��ق��ات ال���ت���ب���ادل واالف����راج����ات ، وم����ع صوت 
مدينة  م������س������اج������د  م���������ن  ي�������ص�������دح  امل���������غ���������رب  اذان 
جنني كانت الوالدة الصابرة تمسح دموعها 
وتتضرع لله ان يحقق حلم حياتها الوحيد 
اح�����ض�����ان�����ه�����ا ولجانبها  اس�������ام�������ة يف  رؤي�����������ة  وه���������و 
يشاركها فرحة رمضان ، وهي تتحدى الفراق 
القسري وتقاوم االلم واملرض بانتظار حريته 
،وت�����م�����ي اي��������ام رم�����ض�����ان يف ال�����ص�����الة والدعاء 
لله ليفرج كربه وك��ل اخ��وان��ه االس��رى الذين 
يستحقون الحرية بعد كل سنوات الصمود 
والتضحية وال��ع��ذاب ، وتضيف : ان معركة 
الحرية  ال زالت طويلة ،وعلينا ان نستعد ملا 
هو قادم حتى نمنعهم من اسر ما تبقى من 
ايام وسنوات ولنحمي الذين دافعوا بحياتهم 
لحماية وجودنا وتاريخنا ومستقبلنا حتى ال 
يعودوا الينا كما يريد الذين اغتصبوا حياتهم 
وس��ل��ب��ون��ا ارض���ن���ا ول��ق��م��ة ع��ي��ش��ن��ا ، ول��ك��ن��ن��ا لن 

نسمح لهم ان يسلبونا ابناءنا.
 الحاجة خولة التي عاشت سنوات طويلة 
م�������ن ال��������ع��������ذاب ع�������ى ب��������واب��������ات ال�����س�����ج�����ون بدأت 
باستهداف والدها املناضل والقائد يف حركة 
فتح املرحوم توفيق صالح زكارنة واستمرت 
ب����رح����ل����ة اس��������ر اب����ن����ه����ا ال����ط����وي����ل����ة ، ت�����ق�����ول : منذ 
س��ن��وات ب��ع��ي��دة ب���دات رح��ل��ت��ي ن��ح��و املعتقالت 
ف��اب��ي اب��وص��ال��ح م��ان��دي��ال فلسطني رح��م��ه الله 
، ام��ى 17 عاما بعد ان اعتقل ضمن خاليا 

ف��ت��ح ال��ع��س��ك��ري��ة االوىل، وف���رح���ن���ا ب���ت���ح���رره يف 
صفقة تبادل الجبهة الشعبية القيادة العامة 
عام 1985 ومنذ 21 عاما ما زلت صابرة بعدما 
تنقلت بني كافة السجون منذ اعتقال اسامة 
الذي نامل ان يايت العيد القادم وهو بيننا ،  
وهي نفس االمنيات التي يرددها ابنها رامي 
وي�����ق�����ول "  ص����الت����ن����ا ودع�����وات�����ن�����ا ال ت����ت����وق����ف من 
اج���ل خ���الص اخ���ي م���ن ذل���ك ال��س��ج��ن الظالم 
ال���ذي سبب الم��ي امل���رض واف��ق��ده��ا االبتسامة 
والفرحة ، اما ابي فهو دائم الدعاء له ومن 
شدة حزنه كان يحجم احيانا عن زيارته النه 

ال يحتمل ان يراه خلف القضبان .
ب���ع���د ص������الة ال������رتاوي������ح ، ت���ج���م���ع ام اسامة 
احفادها حولها لرتوي لهم قصصا من بطولة 
خ���ال���ه���م وع���م���ه���م اس�����ام�����ة ال�������ذي ان���ج���ب���ت���ه  عام 
1973، وخ���الل تعليمه ب��دا م��ش��واره النضايل 
ع��ى خ��ط��ى ج���ده اب��وص��ال��ح وال��ت��ح��ق بصفوف 
حركة فتح ، ووه��ب حياته لشعبه وقضيته 
وعندما تفجرت شرارة االنتفاضة االوىل قدم 
واج���ب���ه ال��وط��ن��ي وال��ن��ض��ايل ب���اص���رار وب��ط��ول��ة ، 
ولم يكتف اسامة برشق الحجارة واملسريات 
، بل اصبح عضوا فاعال يف مجموعات الفهد 
االس�����������ود ال����ج����ن����اح ال����ع����س����ك����ري ل����ح����رك����ة ف����ت����ح ، 
وت���م���ي���ز ب����ال����ج����رأة وال����ش����ج����اع����ة وت�����ق�����دم صفوف 
امل��ق��ات��ل��ني ل���ذل���ك ط������ارده االح����ت����الل واستهدفه 
والتهديدات  ال���ك���م���ائ���ن  ورغ�������م   1991 ع������ام  م���ن���ذ 
اس����ت����م����ر يف م����ق����اوم����ت����ه ح����ت����ى اع����ت����ق����ل وتعرض 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ش�����رس ان���ت���ه���ى ب����ص����دور ح���ك���م بحقه 
ب���ال���س���ج���ن امل����ؤب����د ، وم�����ع ذل�����ك اس���ت���م���ر اسامة 
يف ت����أدي����ة واج����ب����ه ال���ن���ض���ايل خ���ل���ف ال���ق���ض���ب���ان ، 
فتعرض للعقوبات وال��ع��زل والنقل وشارك 
يف ك�������اف�������ة م��������ع��������ارك ال������ح������رك������ة االس���������������رية ، لكن 
ال���ص���دم���ات ت��ت��ال��ت يف ح��ي��ات��ه وع��ائ��ل��ت��ه برفض 
اسرائيل االفراج عنه ، وتضيف الوالدة : انني 

أبو حنانة أمضى 21 رمضانا خلف القضبان

االسري اسامة زكريا ابوحنانة

صابرة ومؤمنة بان فرج الله قريب وان شاء 
ال��ل��ه ب���اص���رار وارادة ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود عباس 
سيتحقق حلمنا ويجتمع شملنا ول��ن يبقى 
اسري خلف القضبان ، وكل قدامى االسرى 
يستمدون العزم واالرادة من تالحم والتفاف 
ش���ع���ب���ن���ا ح���ول���ه���م وت���م���س���ك ال����رئ����ي����س بالعمل 
لحريتهم ودوم��ا يقول لنا اسامة ان شعبنا 
وق��ي��ادت��ن��ا ل��ن يتخلوا ع��ن��ا وب���أن تضحياتنا لن 
ت����ذه����ب ه��������درا ويف ك�����ل ل���ح���ظ���ة ن���ت���وق���ع الفرج 
واالف���������������راج وال�����ح�����ري�����ة ال����ك����ام����ل����ة ل����ن����ا ج���م���ي���ع���ا يف 
سجننا ال��ص��غ��ري وس��ج��ن شعبنا ال��ك��ب��ري الننا 

اقوى من االحتالل .
ت��ع��ان��ق ال���ح���اج���ة خ���ول���ة ص����ور اس���ام���ة التي 
ارس������ل������ه������ا م�������ن ال�����س�����ج�����ن ، وت�������ق�������ول : يف شهر 
رم��ض��ان ، ت��ت��ج��دد االم��ن��ي��ات ب���ان تنتهي رحلة 
امل���ع���ان���اة وال��ظ��ل��م ال�����ذي ي��الزم��ن��ا وال������ذي يفوق 
عذابات السجن ، فرسالتي للرئيس ابومازن 
كأم ، واميل املتبقي يف حيايت حرية ابني وآمل 

ان يكون العيد القادم بيننا .

عدم عالجه يهدد بفقدان عينه

عائلة االسير خزيمية تحمل االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها

منتدى اإلعالميين ومركز شمس 
يدينان اعتداء الجيش االسرائيلي 

على الصحفيين قرب قلنديا
غ���زة - م���راس���ل ے ال���خ���اص - دان م��ن��ت��دى اإلع��الم��ي��ني الفلسطينيني ق��م��ع  القوات 
اإلسرائيلية، اعتصام الصحفيني ع��ى حاجز قلنديا شمال ال��ق��دس، أم��س االول األمر 

الذي تسبب بإصابة ستة منهم بجروح.
وأكد املنتدى أن هذا االعتداء يأيت يف إطار سياسة التصعيد املمنهجة التي تمارسها 
قوات االحتالل ضد الصحفيني باالعتقال تارة والتحويل لالعتقال اإلداري، واالستهداف 
امل��ب��اش��ر امل���ي���داين إىل ج���ان���ب أش���ك���ال أخ�����رى م���ن االس���ت���ه���داف، ك��ل��ه��ا ت����أيت يف إط�����ار محاولة 
ق�������وات االح�����ت�����الل ط���م���س ال���ح���ق���ي���ق���ة ال���س���اط���ع���ة ل���ج���رائ���م���ه���ا وإره����اب����ه����ا ال�������ذي ت����م����ارس����ه بحق 

الفلسطينيني.
وش����دد ع���ى أن ه����ذا ال���ح���ادث وم��ج��م��ل ال��س��ل��وك اإلس���رائ���ي���يل يف اس���ت���خ���دام ال���ق���وة ضد 
التظاهرات السلمية، يؤكد أن إسرائيل مستمرة يف التعامل كدولة فوق القانون وأنه 
آن األوان للمجتمع الدويل يك يتدخل ليوقف هذا التعدي عى كافة القوانني واملواثيق 

الدولية.
وذكر أن هناك العديد من الزمالء الصحفيني ال يزالون يخضعون لالعتقال يف سجون 
االحتالل؛ األمر الذي يتطلب من الجهات واملؤسسات ذات العالقة بالعمل الصحفي 
عى الصعيد الدويل التحرك الجاد والخروج عن صمتها والبدء يف تحرك جاد وفاعل 
من أجل ضمان إطالق سراح املعتقلني من جهة، وإيجاد آليات ضاغطة تمنع وتحاسب 

القوات اإلسرائيلية عن أي انتهاك تمارسه بحق الصحفيني الفلسطينيني.
كما ادان مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"ما تعرض له الصحفيون 
والصحفيات الفلسطينيون واألجانب من قمع واعتداء عليهم بالضرب وبقنابل الصوت 
وال��غ��از املسيل ل��ل��دم��وع ع��ى ح��اج��ز قلنديا ش��م��ال ال��ق��دس، أث��ن��اء امل��س��رية السلمية التي 
نظمتها نقابة الصحفيني الفلسطينيني للمطالبة بحرية الحركة للفلسطينيني عموماً 
ول��ل��ص��ح��ف��ي��ني ع���ى وج����ه ال��خ��ص��وص ب��اع��ت��ب��اره ح��ق��اً م��ك��ف��والً يف ال��ش��رع��ة ال���دول���ي���ة لحقوق 
اإلنسان ال سيما يف املادة )13( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،واملادة )12( من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عى التوايل.
وقال املركز يف بيان صدر عنه :" إن هذا االنتهاك يضاف إىل سجل االنتهاكات اليومية 
ال���ت���ي ي��ق��رتف��ه��ا ج��ي��ش االح����ت����الل ب��ح��ق امل���واط���ن���ني ،ض����ارب����اً ب���ع���رض ال���ح���ائ���ط ك���ل االتفاقيات 
وامل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة ذات ال��ص��ل��ة " ، م���ؤك���دا إن ال��ص��ح��ف��ي��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ل��ي��س��وا أعداًء 
أو خ��ص��وم��اً ألح��د ول��ي��س��وا منحازين ل��ط��رف ع��ى ح��س��اب ط��رف آخ��ر،وإن��م��ا ه��م منحازين 
للحقيقة، وه��م أع��داء وخصوماً لكل املنتهكني للحقوق والحريات،باعتبارهم األمناء 

يف نقل الحقيقة والدفاع عنها بموضوعية وحيادية ومهنية.
وذّكر املركز، بالدور املميز الذي تضطلع به "السلطة الرابعة" يف تعزيز الديمقراطية 
وال��ح��ك��م ال��ص��ال��ح وتشجيع التنمية يف أرج���اء ال��ع��ال��م. وه��و مناسبة إلل��ق��اء ال��ض��وء عى 
ت����ج����ارب ال��ص��ح��ف��ي��ني وت���ض���ح���ي���ات���ه���م واس���ت���ح���ض���ار امل����ه����ام ال��ج��س��ي��م��ة ال����ت����ي ي��ح��م��ل��ون��ه��ا وهم 
ي��ق��وم��ون ب��دوره��م يف تقيص الحقائق وت��زوي��د الجمهور ب��األخ��ب��ار مهما كلفهم ذل��ك من 
تضحيات، وهو أيضاً تذكري للحكومات بضرورة احرتام التزاماتها تجاه حرية الصحافة 
وحماية الصحفيني، ومناسبة لتعريف الجمهور بطبيعة االنتهاكات التي تجري بحق 
امل���واط���ن���ني ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ال������رأي وك���ذل���ك ل��ت��ذك��ريه��م ب��م��ع��ان��اة ال��ص��ح��ف��ي��ني م���ن جراء 
االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ي��ت��ع��رض��ون ل��ه��ا ح��ي��ث ي��دف��ع ال��ص��ح��ف��ي��ون ح��ي��ات��ه��م وح��ري��ت��ه��م دف���اع���اً عن 

حياديتهم ومصداقيتهم.

بسيسو يطالب بحماية 
الصحفيين وإلزام إسرائيل 
السماح لهم بالتنقل بحرية

 رام ال��ل��ه - وف���ا - ادان م��دي��ر م��رك��ز االع����الم ال��ح��ك��وم��ي وامل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ح��ك��وم��ة ايهاب 
بسيسو  قيام قوات االحتالل امس االول بقمع مسرية الصحافيني السلمية خالل محاولة 
امل��رور عرب حاجز قلنديا العسكري ق��رب القدس الشرقية، للمشاركة يف حملة 'الحق يف 

الحرية'.
 واع����ت����رب ب��س��ي��س��و يف ب���ي���ان ص�����در ع����ن م���رك���ز االع�������الم ال���ح���ك���وم���ي ام������س، أن االع�����ت�����داء عى 
ال��ص��ح��ف��ي��ات وال��ص��ح��ف��ي��ني دل���ي���ل آخ����ر ع���ى س��ي��اس��ة إس���رائ���ي���ل ال��ت��ع��س��ف��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ضد 

الصحافة الفلسطينية.
 وط����ال����ب ب��س��ي��س��و امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل وامل����ؤس����س����ات ال����دول����ي����ة ذات ال���ص���ل���ة، ب����ال����وق����وف عند 
مسؤولياتها القانونية واألخالقية واملهنية يف حماية الصحفيني الفلسطينيني وإلزام إسرائيل 
ال��س��م��اح لهم التنقل ب��ح��ري��ة، م��ؤك��داً أن��ا ه��ذه امل��ط��ال��ب تمثل ح��ق��اً فلسطينياً وأن ال��ح��ق يف 
الحرية والتنقل واض��ح يف البند 12 من العد ال��دويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

والبند 13 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
 وأك���������د ب���س���ي���س���و أن س����ي����اس����ة ال����ق����م����ع وت����ك����م����ي����م االف�������������واه ل������ن ت�����ج�����دي ن���ف���ع���ا م������ع الصحافة 
الفلسطينية، ال��ت��ي ل��ن يثنيها يشء ع��ن ن��ق��ل حقيقة م��ا ي��ج��ري يف فلسطني وم���ا ت��ق��وم به 
إس��رائ��ي��ل م��ن ان��ت��ه��اك��ات ب��ح��ق الفلسطينيني وممتلكاتهم ل��ك��ل ال��ع��ال��م، م��ش��ي��داً يف الوقت 
ذات���ه ب��ال��دور املهني ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الصحافيون الفلسطينيون لنقل ال��رس��ال��ة الفلسطينية 

إىل العالم.

لجنة االنتخابات تلتقي
مع مجموعة المانحين

ال��ب��رية - التقى ال��دك��ت��ور حنا ن��اص��ر رئ��ي��س لجنة االن��ت��خ��اب��ات امل��رك��زي��ة ام��س بمجموعة العمل 

الخاصة باالنتخابات EWG وذلك يف املقر العام للجنة بمدينة البرية.

وأط���ل���ع ال���دك���ت���ور  ن���اص���ر امل��ج��ت��م��ع��ني ع���ى آخ����ر امل���س���ت���ج���دات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة، ال سيما 

االنتخابات املحلية التي انتهت خالل شهر حزيران املايض، إضافة إىل الخطة اإلسرتاتيجية التي 

صاغتها اللجنة لأعوام الثالثة املقبلة 2016-2014.

كما تطرق د.ناصر خالل االجتماع الذي حضره املهندس هشام كحيل املدير التنفيذي للجنة  

وأش��رف الشعيبي نائب املدير التنفيذي وفريد طعم الله مدير اإلع��الم واملشاريع باللجنة، إىل 

انتهاء عملية تحديث سجل الناخبني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مشريا إىل أن اللجنة انتهت 

من هذا املوضوع عى الرغم من املعيقات اإلسرائيلية بهذا الخصوص واملتمثلة يف رفض السماح 

بنقل دفاتر التسجيل من غزة إىل رام الله.

من جهتهم، أشاد املجتمعون بعمل اللجنة وأكدوا عى اهتمامهم بعملها واستقالليتها، 

وع������رب ال���ب���ع���ض م���ن���ه���م ع����ن رغ���ب���ت���ه ب���ت���م���وي���ل ع������دد م����ن م����ش����اري����ع ال���ل���ج���ن���ة امل����ق����رتح����ة خ������الل السنوات 

املقبلة.

الشيخ عكرمة صبري يزور دير 
العيزرية ويستنكر االعتداءات 

التي يتعرض لها
القدس-  زار الشيخ عكرمة صربي رئيس الهيئة االسالمية العليا يف القدس امس دير العيزرية 
للروم االرثوذكس والذي تعرض مؤخرا لسلسلة من االعتداءات كان اخرها رمي الحجارة عى 

الدير لعدة ايام متتالية وتحطيم بعض النوافذ وتهديد الراهبات.
واستقبل الشيخ لدى وصوله اىل دير العيزرية املطران عطاالله حنا رئيس اساقفة سبسطية 

للروم االرثوذكس والراهبة ابراكسيا رئيسة الدير.
واكد الشيخ صربي رفضه للتعديات التي تتعرض لها دور العبادة التي لها حرمتها وقدسيتها 
مضيفا ان من يرمون الحجارة عى الدير ويعتدون عى الراهبات ال يمثلون الشعب الفلسطيني 

الذي يحرتم االماكن املقدسة ويدين اي تطاول عليها.
ام���ا امل���ط���ران ف��ق��د ش��ك��ر ال��ش��ي��خ ع���ى زي���ارت���ه وع���ى ك��ل��م��ات��ه امل���ع���ربة م���ؤك���دا "ب��أن��ن��ا ي��ج��ب ان نبقى 
م��ع��ا ك��ج��س��د واح����د وك���اس���رة واح����دة إلف��ش��ال اي م���ؤام���رات وم���ح���اوالت إلث����ارة ال��ف��ت��ن��ة يف صفوفنا 

وبني ظهرانينا".

رام الله - وفا- قال زير النقل واملواصالت 
نبيل الضميدي، إن الوزارة قامت بمخاطبه 
ال����ج����ه����ات ال����رس����م����ي����ة، س���ي���م���ا ال���ه���ي���ئ���ة العامة 
ل����ل����ش����ؤون امل�����دن�����ي�����ة، ب�����ه�����دف إدخ����������ال مركبات 
ل���ق���ط���اع غ������زة ت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات ال���ق���ط���اع من 
مختلف أنواع املركبات واملعدات الهندسية.

وأكد الضميدي خالل لقائه أمس، بعدد 
من مستوردي املركبات املستعملة يف قطاع 
غ��زة، ض��رورة تعزيز الشراكة ما بني الوزارة 
وم��س��ت��وردي امل��رك��ب��ات وك��اف��ه املستثمرين يف 
ق���ط���اع ال���ن���ق���ل، وال����ت����ع����اون يف س��ب��ي��ل تسهيل 
استرياد املركبات املستعملة وتذليل العقبات 

التي قد تعرتض إجراءات االسترياد.
وأش������������������ار ال������ض������م������ي������دي إىل س������ع������ي ال������������������وزارة 
ال��������دؤوب ل���دع���م ه�����ذا ال���ق���ط���اع وت���ق���دي���م كافه 
ال�����������الزم�����������ة بأعى  ال������ت������س������ه������ي������الت وال����������خ����������دم����������ات 
درج���ات التميز، الف��ت��ا إىل أن ال����وزارة تلتفت 
دائ��م��ا إىل تطلعات وم��ق��رتح��ات ش��رك��ائ��ه��ا يف 
ه�����ذا ال���ق���ط���اع، وع�����ى اس���ت���ع���داد ت�����ام لدراسة 
أي مقرتحات من شأنها النهوض يف عملية 
االس����ت����رياد، ب���ه���دف ت��ح��ق��ي��ق م��ص��ل��ح��ه الوطن 

واملواطن.
وشدد عى ضرورة تعزيز عالقات التعاون 

الوزير الضميدي: وزارة النقل تعمل
على تسهيل إدخال مركبات لغزة

والشراكة بني الوزارة وكافه املستوردين بما 
املواطنيني  ح��������ق��������وق  ع����������ى  ال��������ح��������ف��������اظ  ي������ض������م������ن 

واملستوردين عى حد سواء.
واستمع لشرح مفصل قدمه مستوردو 
املركبات  اس����������ت����������رياد  آل���������ي���������ات  ح������������ول  امل��������رك��������ب��������ات 
امل����س����ت����ع����م����ل����ة، وض���������������رورة دع���������م ال�����������������وزارة لهذا 

القطاع الحيوي والهام، بضرورة املساعدة يف 
عملية إدخال املركبات والشاحنات واملعدات 
الهندسية، واملركبات التجارية لقطاع غزة، 
لحاجة كافه القطاعات الصناعية والزراعية 
والتجارية ملثل هذه املركبات، خاصة يف ظل 

الحصار وحاجه القطاع لتلك املركبات.

اطالع وفد أردني على اإلنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق شعبنا

رام الله - وفا- أطلع رئيس كتلة فتح الربملانية عزام األحمد، وفدا يمثل النقابات الشعبية 
والفعاليات الربملانية يف األردن امس، عى االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا.

وأكد األحمد عمق العالقة التي تربط الشعبني الفلسطيني واألردين، مشيدا بمواقف األردن 
الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوقه املشروعة يف مواجهة االحتالل اإلسرائييل.

وت��ط��رق إىل ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم بها وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم���رييك ج��ون ك��ريي م��ن أج��ل استئناف 
عملية السالم، مؤكدا أن إسرائيل تضع العقبات لرفضها االلتزام باألسس التي قامت عليها 

عملية السالم وقرارات الشرعية الدولية خاصة فيما يتعلق باالستيطان.
وشدد أعضاء الوفد عى دعم األردن إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه املشروعة.

الكويت- وفا- بحث سفري دولة فلسطني 

لدى دولة الكويت رامي طهبوب، مع وزير 

ال��ص��ح��ة ال��ك��وي��ت��ي ال��دك��ت��ور محمد الهيفي، 

امس، سبل التعاون بني البلدين يف مجال 

الصحة.

ووبحث الجانبان يف اجتماع بالكويت، 

إم���ك���ان���ي���ة ف���ت���ح امل����ج����ال الس����ت����ق����دام ممرضني 

ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني وك�������ذل�������ك أطباء  وم������م������رض������ات 

فلسطينيني للعمل يف الكويت.

ورحب الهيفي بمثل هذا التعاون، وذكر 

أن هناك عددا ال بأس به من الفلسطينيني 

يف سلك التمريض يف الكويت، وأن الباب 

مفتوح أمام املزيد من املمرضني واملمرضات 

مشهود  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني  وأن  واألط������������ب������������اء، 

ل��ه��م ب��ك��ف��اءات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة يف املجال 

الصحي، وأن وجودهم هو إضافة للعمل 

الصحي يف الدولة.

أك�������د وك�����ي�����ل وزارة الصحة  م�����ن ج����ان����ب����ه، 

الكويتية الدكتور خالد السهالوي، أنه يتم 

م��ق��اب��ل��ة ع���دد ال ب���أس ب��ه م��ن الفلسطينيني 

ع���ن���دم���ا ي���ت���م اإلع��������الن ع����ن وظ����ائ����ف يف وزارة 

الصحة الكويتية، حيث تتم مقابالتهم يف 

عّمان وذلك لصعوبة إجراء هذه املقابالت 

يف فلسطني.

ال�������س�������ف�������ري طهبوب  م����������ن ج��������ان��������ب��������ه، ش�������������رح 

الوضع الصعب الذي يعانيه قطاع الصحة 

يف فلسطني، خاصة األزمة املالية التي يمر 

ب����ه����ا ه�������ذا ال�����ق�����ط�����اع، األم��������ر ال��������ذي ي����ؤث����ر سلباَ 

عى أداء القطاع الصحي من حيث تقديم 

الخدمات للجمهور.

ك���م���ا أك������د ال���س���ف���ري ط���ه���ب���وب أن التعاون 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ل���ه ال��ت��أث��ري ال��ك��ب��ري واالنعكاس 

االيجابي.

بحث سبل التعاون بين فلسطين والكويت 
في مجال الصحة


