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لاليجار والبيع
في بيت حنينا

أراٍض وشقق سوبر ديلوكس
في اجمل مناطق بيت حنينا

 مبساحات متعددة
شقق تصلح ملكاتب ومؤسسات

يوجد شقق مفروشة 
لالستفسار :

0546425327 
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محـــل جتـــاري وسكنـة 
لاليجار او البيع

في ابراج القدس - شعفاط
معروض لاليجار او البيع سكنة في ابراج القدس 

تصلح مكاتب ، وكذلك محل جتاري 
في افضل موقع في شعفاط - ابراج القدس

املراجعــــة مــــع:
0526027789 - 0502805050 - 0522752329
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شكر وتقدير واعتذار1

اخل��ل��ي��ل – س��ع��ي��ر  - ت��ت��ق��دم ع��ش��ي��رة اجل�����رادات  بجزيل 
عائالت  وأصدقائهم  اخوانهم  الى  والعرفان  والتقدير  الشكر 
وجويحان  وزاه���دة  والقواسمي  احلسيني  وادع��ي��س  النتشة 
على ما قدموه من كرم عربي اصيل وتسامح مشرف على اثر 
سوء الفهم الذي حصل مع ابنائهم من قبل افراد من عشيرة 
اجلرادات  كما ويتقدمون بجزيل الشكر والتقدير الى بلدية 
اخلليل رئيسا وأعضاء وموظفني ورئيس نقابة العاملني فيها 
السيد  وال���ى  اجلعبري  زي���دان  احل���اج  الفاضل  الوجيه  وال���ى 
بذلوها  التي  واملميزة  الكبيرة  جهودهم  على  اجلمل   حربي 
في امتام هذا الصلح وإنهاء سوء الفهم بينهم وإحالل الوئام 
بينهم والى جميع وجهاء مدينة  خليل الرحمن ومن شارك 

في هذا الصلح وفق الله اجلميع ملا يحبه ويرضاه. 
انه سميع مجيب

عشيرة الجرادات سعير الخليل 

عطوة شرف عشائري
سلفيت /كفرالديك - في يوم اخلميس   2013/12/19  توجهت اجلاهة الكرمية 
املنطقة  وقائد  بكر  أبو  عصام  السيد  سلفيت  محافظة  محافظ  رأسها  وعلى 
البلديات   املدنية ورؤساء  الدوائر واملؤسسات  ورؤساء االجهزة األمنية ومدراء 
واملجالس القروية وجلنة اخلير واإلصالح في محافظة سلفيت برئاسة احلاج 
أحمد محمود صالح ) أبو محمود الياسوفي( ووجهاء محافظة سلفيت وجمع 
وأهل  خاصة  بصفة  الديك  وال  كفرالديك  على  احملافظة  أهالي  من  غفير 
الفقيد يسري محمد نايف الديك رحمه الله ألخذ عطوة شرف ملدة ثالثة  
أشهر راجني أن يتم الصلح التام خالل هذه املدة بني الطرفني ال الشهيد يسري 
الكرمي الديك وكيله عمه حكمت حسني الديك  محمد الديك  وأحمد عبد 
ومحمد  عبد الرحمن داوود الديك وكيله جده داوود محمد عثمان الديك ، 
وما أن استقرت اجلاهة الكرمية تفضل الشيخ عبد احلكيم الديك بإلقاء كلمة 
رحب فيها باجلاهة الكرمية تاله احلاج أحمد محمود صالح رئيس جلنة اخلير 
واإلصالح في احملافظة بكلمة حث فيها على التالحم والتكاتف وشكر أهالي كفر 
الديك على كرمهم  وتسامحهم وطلب عطوة شرف على احلدث وتفضل الشيخ 
عبد احلكيم عيسى الديك شاكرا اجلاهة الكرمية وباسم أهل الفقيد تكرموا 
بقبول اعطاء عطوة الشرف املطلوبة ، وما كان من جميع احلضور إال أن ثمنوا 
اجلهود وقدموا الشكر اجلزيل آلل الديك عامة وألهل الفقيد خاصة وبعدها 

قدمت القهوة العربية إلمتام هذه العطوة حفظ الله  أمتنا للخير واإلصالح .

محافظ محافظة سلفيت        جلنة العشائر واإلصالح       دائرة العشائر واإلصالح
   عصام أبو بكر            احلاج أحمد محمود صالح              سليم عبد الرحمن 

)أبو محمود الياسوفي(   
ز12/22)2(

مطلوب للعمل في محل اطارات

محاسبة او محاسبة
يتقن / تتقن اللغة العبرية »قراءة وكتابة ومحادثة«

الكفاءة االتصال  يرجى ممن يجد/جتد في نفسه/ا 
على االرقام التالية:

 0522335048
أو 0568595921

ساعات الدوام من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساًء
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وظائف شاغرة
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( مؤسسة أهلية فلسطينية تأسست 
عام 2000 ومسجلة في وزارة الداخلية حتت رقمRA- 22234-5.5  سنة 2004، 
ائتالف ملجموعة من خمس منظمات أهلية تعمل في مجال الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان واحلكم الصالح وتهدف الى تعزيز وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية 
واملساءلة في املجتمع الفلسطيني ومكافحة الفساد. واالئتالف هو الفرع الوطني 
الهيكلة وتطبيق  إعادة  إطار  2006. في  الدولية )TI( منذ  الشفافية  ملنظمة 
نظام االدارة بالنتائج يعلن اإلئتالف عن حاجته مللء الشواغر التالية للعمل 

في مقر اإلئتالف برام الله: 

مدير/ة دائرة الشؤون اإلدارية واملالية.  1 .
مدير/ة التخطيط والرقابة والتقييم.  2 .

لإلطالع على األهداف الوظيفية، املهام واملسؤوليات واملؤهالت املطلوبة ومؤشرات 
على  اإللكتروني  أمان  موقع  زيارة  الرجاء  وظيفة،  كل  إطار  في  األداء  قياس 
للوظيفة  اإلشارة  ضرورة  مع    www.aman-palestine.org:التالي الرابط 
املتقدم لها مرفقة برسالة تغطية توضح الرغبة في التقدم، وذلك خالل مدة 
أقصاها يوم اخلميس املوافق 2013/12/26 الساعة الرابعة مساًء على البريد 

 . Jobs@aman-palestine.org:اإللكتروني
علمًا بأنه سيتم اإلتصال مع قائمة املرشحني للمقابالت فقط.
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الى حملة هوية القدس

مطلوب عمال حفريات آثار
دوام كامل واملواصالت مؤمنة
العمل مناسب للفتيات ايضًا

لالستفسار:   ياسر : 0545234091 - حنانيا: 0545234075
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خالل ورشة عمل عقدها مركز "شمس" 

الدعوة لتكريس ثقافة حقوق اإلنسان 
والمواطنة وثقافة الدولة المدنية 

ال������������ق������������دس- ع�������ق�������د م���������رك���������ز إع�����������������ام ح���������ق���������وق اإلن������������س������������ان وال�������دي�������م�������ق�������راط�������ي�������ة 
"ش���������م���������س"ورش���������ة ع�����م�����ل ل����ط����ل����ب����ة ك�����ل�����ي�����ة ال�����ش�����ري�����ع�����ة يف ج�����ام�����ع�����ة ال�����ق�����دس 
ب��ع��ن��وان األح����زاب السياسية وج��م��اع��ات ال��ض��غ��ط ال��س��ي��ايس يف األنظمة 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة . وق���د اف��ت��ت��ح ال��ورش��ة إب��راه��ي��م ال��ع��ب��د م��ن م��رك��ز "ش��م��س"  
معرفا باملركز  ونشاطاته  وأهدافه التي تصب يف تعزيز املشاركة الشبابية 
وزي��ادة الوعي وتعميق الثقافة يف مجاالت حقوق اإلنسان. وأشار اىل 
ان هذه الورشة هي إحد نشاطات مشروع  تعزيز مفاهيم الديمقراطية 
وال��ث��ق��اف��ة امل��دن��ي��ة لطلبة ك��ل��ي��ات ال��ش��ري��ع��ة يف ال��ج��ام��ع��ات الفلسطينية، 

.)NED( بدعم وتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي
 من جهته قال الدكتور عيىس أبو زهرية استاذ العلوم السياسية يف 
جامعة القدس أن األحزاب السياسية بمفهومها الحديث ظاهرة حديثة 
النشأة ال يتجاوز عمرها القرن إال قليا باستثناء أحزاب الواليات املتحدة 
األمريكية ، غري أن لألحزاب أصولها التاريخية التي تتمثل يف اتجاهات 
الرأي و النوادي الشعبية و جمعيات الفكر و املجموعات الربملانية . وكانت 
األح���زاب أو م��ا يشابهها يف امل��ايض تعترب بدعة سيئة ترمز إىل التفرقة و 
يخىش منها عىل وحدة الدولة و ينظر إليها بيشء من عدم االرتياح . وقد 
نشأت األحزاب يف العصر الحديث مع التزايد الهائل يف أعداد الناخبني 
الذي صاحب انتشار مبدأ االقرتاع العام يف القرن التاسع عشر إذ وجد 
الناخبون أنفسهم مجرد جمهور عريض من أصحاب الحقوق السياسية 
غري قادر عىل تحديد أهدافه العامة أو مناقشة مشاكله الهامة ، فظهرت 
الحاجة إىل تنظيمات شعبية يتجمع حولها الناخبون ، وه��ك��ذا قامت 

األحزاب السياسية استجابة إىل لحاجة الناخبني.
وأض�������ح أب������و زه�������رية أن األح����������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة ه�����ي م���ن���ظ���م���ات س��ي��اس��ي��ة 
تحرتف العمل السيايس، وتهدف الستام السلطة لتحقيق توجهاتها 
املعربة عن مصالح فئة أو فئات اجتماعية متعددة. وتعمد الستخدم 
آل��ي��ات ال��ع��ن��ف ل��ل��وص��ول للسلطة ال��س��ي��اس��ي��ة م��س��ت��ن��دًة ل��ق��اع��دة )ال��غ��اي��ة 
ت��ربر الوسيلة( ، وق��د اسقط مفهوم اللجوء للعنف الستام السلطة 
السياسية يف الدول الديمقراطية، وحل محله خيار التوجه الديمقراطي 
)االن���ت���خ���اب���ات( ل��ل��ف��وز ب��ال��س��ل��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة. وم����ع م���س���رية ت���ط���ور ال��ن��ظ��ام 
ال���دي���م���ق���راط���ي، ون������زوع االت���ج���اه���ات ال��ف��ك��ري��ة ن��ح��و ال���ت���وج���ه���ات ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
بشكل أكرث لتحقيق املزيد من املطالب، تم توسيع دائرة املطالب لتشمل 
م��ط��ال��ب إن��س��ان��ي��ة أخ���رى خ���ارج ح���دود املجتمع ال��دي��م��ق��راط��ي: كاملطالبة 
بزيادة املساعدات الخارجية للدول الفقرية ، واملطالبة بتطبيق الئحة 
ح��ق��وق اإلن��س��ان يف ال��ب��ل��دان ذات األن��ظ��م��ة الشمولية ، وامل��س��اع��دة عىل 

نشر املبادئ الديمقراطية يف املجتمعات املتخلفة وغريها. 
وق�����ال ان����ه ح��ي��ن��م��ا ظ���ه���رت ال���ح���اج���ة ل���وج���ود م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
ل��ت��ع��م��ل ع���ىل م��م��ارس��ة ال��ض��غ��ط ع���ىل ال��س��ل��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق أك��رب 
ق��در من املطالب أطلق عىل تلك املنظمات )مجموعات الضغط( وهي 
تختلف يف مهامها عن األحزاب السياسية، فاألوىل: عبارة عن منظمات 
اجتماعية غري سياسية، لكنها قد تمارس العمل السيايس بشكل غري 
م��ب��اش��ر م���ن خ����ال ت���أث���ريه���ا ال���ض���اغ���ط ع���ىل األح�������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة لتحقيق 
أه���داف���ه���ا وم���ط���ال���ب ف��ئ��ات��ه��ا االج���ت���م���اع���ي���ة وت���ش���م���ل: ال���ن���ق���اب���ات وامل��ن��ظ��م��ات 

االجتماعية واألكاديمية. يف حني الثانية: توجهها سيايس بحت. 
وق���������ال أن ج����م����اع����ات ال����ض����غ����ط ل���ي���س���ت م������ح������دودة امل����ع����ال����م ك�����األح�����زاب 
السياسية ألن األحزاب عبارة عن منظمات توجهها مقتصر عىل العمل 
ال���س���ي���ايس. إم����ا ج���م���اع���ات ال��ض��غ��ط ف����أن أك���رثه���ا م��ن��ظ��م��ات غ���ري س��ي��اس��ي��ة 

ال ت��س��ع��ى إىل ال��س��ل��ط��ة، ول��ك��ن ن��ش��اط��ه��ا األس�����اس ال��ت��أث��ري ع���ىل السلطة  
.وهناك نوعان  من جماعات الضغط:أولها جماعة الضغط املنصرفة، 
ان����ص����راف����اً ك���ل���ي���اً ل��ل��ع��م��ل يف امل�����ي�����دان ال���س���ي���ايس وال����ت����دخ����ل ل�����دى ال��س��ل��ط��ات 
ال��ع��ام��ة،وال��ث��ان��ي��ة ج��م��اع��ات ال��ض��غ��ط ال��ت��ي ال ت��ن��ص��رف للعمل يف امل��ي��دان 
ال���س���ي���ايس إال ان����ص����راف����اً ج���زئ���ي���اً ول���ي���س ال���ض���غ���ط ال���س���ي���ايس إال ج���ان���ب���اً م��ن 
ج����وان����ب ن��ش��اط��ه��ا ول���ه���ا أه�������داف أخ������رى وت��ع��ت��م��د وس����ائ����ل م���ت���ع���ددة م��ث��ل: 
النقابات املهنية وامل��ؤس��س��ات األك��ادي��م��ي��ة".وت��م��ارس ج��م��اع��ات الضغط 
أشكاالً متعددة من النضال غري املباشر يف امليدان السيايس، فأن كان 
لديها جمهور كبري عمدت لتشكيل وجهات )أحزاب( سياسية تمارس 
العمل السيايس الصرف وتحظى بدعمها بهدف تحقيق مطالبها كما هو 
الحال يف األحزاب السياسية يف بريطانيا حيث نجد أن حزب املحافظني 
الواجهة السياسية لجماعات أرباب العمل، وحزب العمال الواجهة 

السياسية لجماعات نقابات العمال.
وقال أبو زهرية أن هذا الشكل من جماعات الضغط، يدفع لواجهة 
العمل السيايس الصرف أحزاباً تعمل عىل تمثيلها وتحقيق مطالبها. 
وه���ن���اك ش��ك��ل أخ���ر م���ن ج��م��اع��ات ال��ض��غ��ط خ��اض��ع ل���ألح���زاب السياسية 
وتوجهاتها تنضوي تحته معظم األندية واالتحادات الثقافية والرياضية 
واالجتماعية والتعاونية، وتهدف لتجيري الطاقات االجتماعية الرافضة 
لانضواء تحت يافطة األحزاب لخدمة توجهاتها السياسية. وقال أن 
بعض جماعات الضغط ملحقة باألحزاب السياسية لتوسع بها مجال 
ت��أث��ريه��ا، ف���األح���زاب ق��د ت��ص��ل ب��واس��ط��ة م��ن��ظ��م��ات ال��ش��ب��اب والجمعيات 
ال���ن���س���وي���ة واالت�������ح�������ادات ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����ري����اض����ي����ة وال����ت����ع����اون����ي����ة..وغ����ريه����ا م��ن 
ال���ج���م���ع���ي���ات امل��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ألغ���ل���ب ال����ن����اس ال����راف����ض����ني االن�����ض�����واء ت��ح��ت 
ي��اف��ط��ت��ه��ا. وب��ال��ض��د م���ن ذل����ك ب��ع��ض األح������زاب ل��ي��س��ت إال ه��ي��ئ��ات ملحقة 
بجماعات الضغط : فحزب املحافظني يف بريطانيا ليس إال أداة سياسية 
ملنظمات أرب��اب العمل املسيطرة عليه سيطرة كاملة، وح��زب العمال 

الربيطاين أداة سياسية لنقابات العمال.
إم��ا يف ال���دول املتخلفة املتحكمة بها أح���زاب شمولية ف��أن جماعات 
الضغط: عبارة عن منظمات تابعة للسلطة السياسية، بل أنها ) يف 
أغ���ل���ب ال�����ح�����االت( ت��س��ت��خ��دم ك���أج���ه���زة ق���م���ع وم����خ����اب����رات م��ل��ح��ق��ة ب��أج��ه��زة 
ال��س��ل��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة خ��اص��ة م��ن��ه��ا ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات ال��ش��ب��اب 

والطلبة والنساء.
وش����دد ع���ىل أن ج��م��اع��ات ال��ض��غ��ط م��م��ارس��ة دي��م��ق��راط��ي��ة ت��ل��ج��أ إل��ي��ه��ا 
األحزاب السياسية أو بالعكس إلشراك قطاعات سكانية أكرب يف صنع 
ال���ق���رار وم���راع���اة ل��ل��راف��ض��ني ألش��ك��ال ال��ع��م��ل ال��ح��زب��ي. وت��ش��ك��ل ج��م��اع��ات 
ال���ض���غ���ط يف امل���ج���ت���م���ع���ات ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ث���ق���ل )س�����ي�����ايس( ت����دف����ع ال��س��ل��ط��ة 
السياسية إلجراء نوع من التسوية لتحقيق مطالبها للحد من تأثريها 

الضاغط عىل مؤسسات السلطة السياسية.
ويف ن����ه����اي����ة ال������ورش������ة أوىص امل�����ش�����ارك�����ون ب������ض������رورة أن ت����أخ����ذ األح��������زاب 
السياسية دورها يف عملية التنشئة والثقافة السياسية  ،وضرورة تطرق 
برامج األحزاب للمشكات التي يعاين منها املجتمع الفلسطيني ووضع 
حلول واقعية لها ولو بشكل تدريجي ، وضرورة تهيئة املناخ السيايس 
الذي يسمح لكافة األحزاب دون إقصاء لفصيل بعينه نظراً النتماءاته 
الدينية أو السياسية أو الفكرية بممارسة أنشطتها ط��امل��ا ال تتعارض 
مع القانون  ، وضرورة تكريس ثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة وثقافة 

الدولة املدنية العصرية وتوظيفها لبناء اإلنسان الفلسطيني .

١٢-١ موعد جلسة لجنة اإلفراج المبكر عن الشوامرة 

وزارة االسرى: تدهور الوضع الصحي 
لعدد من األسرى المرضى

جنني � عيل سمودي � أف��اد محامي وزارة األس��رى حسام يونس 
امس، أن موعد عقد الجلسة للجنة االفراجات املبكرة عن األسري 
نعيم شوامرة املريض بضمور العضات ويقبع يف مستشفى الرملة 
قد حددت يوم 2014/1/12، وأنه يأمل أن يفرج عنه رغم تأخر املوعد 
لذلك بسبب خ��ط��ورة وض��ع األس��ري نعيم حيث ل��م يعد ق���ادرا عىل 
ال��ن��ط��ق وال��ت��ن��ف��س وأص��ب��ح ج��س��دا منكمشا وم��ت��ك��ورا ب��س��ب��ب ان��ت��ش��ار 

مرض ضمور العضات يف جسده.
واألس���ري نعيم محكوم بالسجن امل��ؤب��د منذ ع��ام 1995 واكتشف 
م���رض ض��م��ور ال��ع��ض��ات م��ع��ه يف ال���ع���ام األخ�����ري، وق���د دع���ا الطبيب 
الفلسطيني رفيق مصالحة ال��ذي زاره لإلفراج الفوري عنه بسبب 

خطورة حالته الصحية.
ومن جهة أخرى، أفاد محامي وزارة األسرى رامي العلمي، أن 
الوضع الصحي لألسري ماهر احمد أبو ريان سكان حلحول قضاء 
الخليل واملحكوم بالسجن 25 سنة منذ عام 2003 يسوء يوما بعد 
ي��وم بسبب معاناته من أزم��ة صدرية والتهابات ح��ادة يف الجيوب 

األنفية واختفاء حاسة الشم.
وأفاد األسري أبو ريان، انه تعرض يف بداية اعتقاله إىل االعتداء 
عليه ووق���وع���ه ع��ىل األرض م��م��ا أدى إىل ك��س��ور يف ان��ف��ه ول���م يقدم 
له العاج وعىل ضوءها أصيب بضيق يف التنفس وازدادت حالته 
سوءا سنة بعد سنة، حيث أصبح يعاين من السعال الشديد وانه 

بحاجة إىل عملية باألنف.
وق�������������ال أب�����������و ري�������������ان :"ان����������������ه ت�������ق�������دم ب������ش������ك������وى ب�����س�����ب�����ب ع�����������دم ت����ح����وي����ل����ه 
للمستشفى حيث ينتظر منذ سنني طويلة لتحديد موعد للعميلة، 
وقد حصل معه انتفاخ والتهابات حادة يف العظم واختفت حاسة 
الشم لديه وبدأت تنزف مادة صفراء من الجيوب، وأصبحت املادة 
الصفراء تسبب له حالة تقيء ومراجعة لألكل املوجود يف معدته، 

وقد نزل وزن األسري من 75 كغم إىل 45 كغم" .
وأفاد املحامي عامر أبو حمدية:" أن الوضع الصحي لألسري حازم 
ط��ال��ب محمد أب���و ذي���اب س��ك��ان ط��ول��ك��رم امل��ح��ك��وم بالسجن 23 سنة 
منذ عام 2004 ويقبع يف سجن نفحة يسء للغاية بسبب معاناته من 
إصابات قبل االعتقال يف كافة أنحاء جسده باألرجل والرأس والصدر 
وال����ي����د ال���ي���م���ن���ى، وال زال األس������ري ي����ع����اين  م����ن أوج�������اع ش����دي����دة وض��غ��ط 

أعصاب بسبب وجود باتني يف الرأس وبحاجة ماسة للعاج".
وق�����ال امل��ح��ام��ي ك���ري���م ع���ج���وة:" إن األس�����ري إب���راه���ي���م أب����و مصطفى 
س���ك���ان غ�����زة، وامل��ع��ت��ق��ل م���ن���ذ  ع����ام 2003 وم��ح��ك��وم ب��ال��س��ج��ن 15 ع��ام��ا 
، وق�����ى م��ع��ظ��م ف���رتت���ه يف زن����ازي����ن ال����ع����زل االن�����ف�����رادي ون���ق���ل م���ؤخ���را 
إىل سجن عسقان يعاين من مشاكل نفسية وعصبية ويأخذ 45 
ح��ب��ة دواء ي��وم��ي��ا ووض��ع��ه يسء ل��ل��غ��اي��ة ب��س��ب��ب م��ع��ان��ات��ه م��ن م��رض 
األع���ص���اب وان وض��ع��ه ي���رتاج���ع ل��ل��خ��ل��ف ال ي��ع��ي��ش إال ع���ىل امل��ه��دئ��ات 

واملسكنات".

األطفال واألسيرات يعانون ظروفا صعبة 
في "هشارون" بسبب البرد القارس 

جنني � عيل سمودي � قال ممثل األسرى األشبال يف سجن "هشارون" أمني زيادة، أن األشبال 
ال يعرفون النوم بسبب الربد القارس ويبكون من شدته.

وأوض���ح زي���ادة ملحامي ن���ادي األس���ري ف���واز ال��ش��ل��ودي ال���ذي ق��ام بزيارتهم أن األس���ريات يعشن 
أوض���اع���ا ص��ع��ب��ة، وب���ال���رغ���م م���ن ذل����ك رف���ض���ت إدارة امل��ع��ت��ق��ل ت���زوي���د األس������رى األش���ب���ال واألس������ريات 
ب���أغ���ط���ي���ة، م��ك��ت��ف��ي��ة ب���ح���ل واح������د وه�����و ش���رائ���ه���ا م����ن ال��ك��ن��ت��ي��ن��ة، إال أن س���ع���ره���ا امل���رت���ف���ع م��ن��ع��ه��م م��ن 

شرائها. 
وأضاف زيادة، أن أحد األطفال يبلغ 13 عاما بىك من شدة الربد وحسب قوله "لم استطع 
فعل يشء له عندما وجه الطفل كلماته قائا: " عمي أنا لم استطع النوم طوال الليل بسبب 

الربد فما كان منه إال أن أعطاه الحرام الذي يغطيه".
أما األسرية لينا الجربوين وهي أقدم األسريات وممثلتهن قالت: "نحن نواجه أياما صعبة 
للغاية نتيجة نقص األغطية وع��دم قدرتنا ع��ىل شرائها، باملقابل ف��إن إدارة املعتقل ال تأبه بما 
يجري بحقنا وحق األطفال، مشرية  إىل أن  هذا الربد القارس جعل األشبال واألسريات يعانون 
أمام أعني السجانني وهم يعلمون أن هذه الفئة من األسرى تختلف عن األسرى اآلخرين وأن 
أجسادهم ال تحتمل مثل هذا الربد وكان بإمكانهم أن يساعدوا األسرى بالسماح لهم بشراء 
وسائل للتدفئة ولكن طلبهم قوبل بالرفض وابلغهم املسؤلون بالسجن ان عليهم أن يقدموا 

طلبا للنظر فيه".
ول��ف��ت��ت األس������رية ال���ج���رب���وين،  إىل أن ع�����ددا م���ن األس������ريات ي��ع��ان��ني م���ن أوض������اع ص��ح��ي��ة صعبة 
تفاقمت جراء ظروف الطقس وكانت أكرثهن معاناة األسرية نوال السعدي، واضطرت بسبب 

الربد إىل ملء بعض الزجاجات باملياه الساخنة ووضعها عىل أقدامها.
يذكر أن عدد األسريات يف سجن "هشارون" 15 أسرية. 

األسير بالل ابو حسين يدخل 
عامه )٢٦( خلف القضبان 

رام ال���ل���ه - دخ����ل االس�����ري ب����ال أح���م���د ي���وس���ف أب����و ح��س��ني )44 ع���ام���ا( ام����س ع���ام���ه )26( خلقف 
القضبان. 

وتقدم االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأحر التحيات النضالية وأصدقها إىل عضو 
لجنته املركزية أبو حسني والذي يقبع حاليا يف سجن جلبوع.

ويتطلع االس���ري وأه��ل��ه أن تشمل ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن األس����رى ال��ق��دام��ى امل��ق��رر اإلف����راج عنهم 
يف 29 الجاري االسري أبو حسني؛ علما أن بال اعتقل بتاريخ 1988/12/20 وحكم عليه بالسجن 

ملدة )38 عاما(. 

اعتقال ٣٤٤ عامال فلسطينيا 
داخل الخط االخضر منذ بداية الشهر 

جنني – عيل سمودي – صرح االم��ني العام التحاد عمال فلسطني 
حيدر ابراهيم ان القوات االسرائيلية اعتقلت خال الشهر الجاري 344 
عاما فلسطينيا من الضفة الغربية، حولت 22 منهم ملراكز التحقيق 

واالستجواب بتهم امنية رغم اعتقالهم دون تصاريح.
 واوضح ابراهيم ملراسلنا، ان اجهزة االمن االسرائيلية شنت خال 
الشهر الجاري حمات ماحقة واستهداف للعمال شملت مداهمات 
مل���راك���ز وم��ص��ان��ع وم��ن��ش��ات ع��م��ل يف ال���داخ���ل، ت���م خ��ال��ه��ا اع��ت��ق��ال امل��ئ��ات 
واخ����ض����اع����ه����م ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق واالس������ت������ج������واب وف��������رض غ������رام������ات م����ال����ي����ة ب���اه���ظ���ة 
ع����ل����ي����ه����م ب�����ذري�����ع�����ة ع���������دم ح�������ي�������ازة ت������ص������اري������ح، م�������ؤك�������دا ان س�����ي�����اس�����ة ال�����ط�����وق 
وال��ح��ص��ار وت��ش��دي��د ال��ق��ي��ود ع��ىل م��ن��ح واص�����دار ال��ت��ص��اري��ح ارغ��م��ت عمال 
االرايض امل��ح��ت��ل��ة ع��ىل امل��خ��اط��رة وال��ب��ح��ث ع��ن ف���رص ع��م��ل ل��ت��وف��ري مصدر 
ع��ي��ش ع��ائ��ات��ه��م يف ظ��ل ال���ظ���روف ال��ص��ع��ب��ة وال��ق��اس��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 

املجتمع الفلسطيني.
وقال ابراهيم " ان االحتال يواصل سياسة التضليل بمنح التصاريح 

ولكن ع��ىل ارض ال��واق��ع هناك رف��ض يومي الالف التصاريح مما يرغم 
عمالنا ع��ىل املخاطرة حتى بحياتهم م��ن اج��ل اس��ره��م وحياتهم املريرة 
"، واض��اف " هناك ارتفاع مستمر يف نسبة البطالة ، واملجتمع املحيل 
يعجز عن استيعاب معدالت العمالة املرتفعة ، واالحتال يمارس كل 

الطرق لتجويع عمالنا وحرمانهم من العيش الكريم ".
وع���رب اب��راه��ي��م ع���ن ق��ل��ق االت���ح���اد ال��ش��دي��د م���ن ت��ح��وي��ل ال��ع��ش��رات من 
العمال ملراكز التحقيق، مؤكدا مخاطر هذه السياسة التي تفاقم معاناة 

العائات الفلسطينية نظرا ملا يرتتب عىل ذلك من احكام تعسفية .
وطالب ابراهيم منظمة العمل الدولية وكافة املؤسسات النقابية 
العاملية بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوقف سياسة التجويع 
وام���ت���ه���ان ع���م���ال ف��ل��س��ط��ني، وال���ض���غ���ط ع���ىل االح����ت����ال الل���غ���اء ال��ح��م��ات 
ال��ت��ع��س��ف��ي��ة وف������رض ال����غ����رام����ات واالح�����ك�����ام ال��ت��ع��س��ف��ي��ة، م����ؤك����دا اس���ت���م���رار 
االتحاد يف االتصال مع كافة االط��راف الدولية لتوفري الحماية لعمال 

فلسطني وتأمني حقهم يف العيش الكريم يف وطنهم .

مصرع طفل بعد دهسه من قبل 
مستوطن عند مفترق العيسوية 
القدس – منى القواسمي - تويف الطفل أمني موىس سويلم الفقري )13 عاما( من بدو الجهالني يف قرية 

عناتا، مساء أمس، بعد دهسه من قبل مستوطن عند مفرتق قرية العيسوية بالقدس. 
وأف���اد ع��م الطفل "أن��ه��م  علموا بخرب وف��اة إب��ن شقيقه بعد امل��غ��رب، ول��م يعرفوا أي تفاصيل ع��ن ح��ادث 
الوفاة". وأشار إىل أنه تم نقل الطفل أمني إىل مستشفى هداسا عني كارم، وقد رفضت العائلة تشريح جثمانه، 
يف ح��ني سيتم تسليم جثمانه للعائلة ال���ي���وم.  ول��ف��ت ع��م ال��ط��ف��ل إىل أن أم���ني خ���رج م��ن م��ك��ان سكنه الكائن 
بالقرب من ضاحية السام بقرية عناتا عصرا وهو يركب حمارا. وذكرت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة 

االسرائيلية لاعام العربي ان املستوطن الذي دهس الطفل من سكان مستوطنة "معايل ادوميم".

  يعمل على عربة في نابلس ليؤمن حياة أسرته

 المواطن أمين يناشد أهل الخير
 مساعدته لشراء كرسي كهربائي 

ج�����ن�����ني– ت����ق����ري����ر ع������يل س������م������ودي – ي���ت���ح���دى 
االل��م واث���اره بايمانه العميق وبحبه للحياة 
وعائلته لتحقيق رغبته وهدفه الوحيد توفري 
ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م ل��زوج��ت��ه وط��ف��ل��ت��ه ، فيتوكأ 
ع�������ىل ع�����ك�����ازي�����ت�����ه ب�����م�����س�����ان�����دة ال������ج������ه������از امل����س����اع����د 
للوصول لعنوان رزقه وامله وحياته .. عربته 
امل��ت��واض��ع��ه يف ال���ب���ل���دة ال��ق��دي��م��ة يف ن��اب��ل��س .. 
راضيا بما يقسمه الله له من رزق .. مؤكدا 
ان االعاقة  ال تلغي الطاقة .. ليقدم صورة 
ح����ي����ة ل���ل���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي امل����ك����اف����ح ال����ص����اب����ر ب���اي���م���ان 
ك��ب��ري ي��ع��م��ر ق��ل��ب��ه وح���ي���ات���ه ، وي��ت��م��ت��ع  بطيبة 
ق�����ل�����ب م����ن����ح����ت����ه ح�������ب وت������ق������دي������ر ال����ج����م����ي����ع م���م���ن 
ي����ع����اص����رون����ه وي����ع����اي����ش����ون����ه وي����ت����ل����م����س����ون روح 
االن���س���ان ال����ذي ي��ع��ج��ز ال��ص��رب ع��ن ص���ربه وه��و 
يواجه كل التحديات والظروف الصعبه بما 
فيها مرضه واع��اق��ت��ه ، وه��و  م��ا زال يتحدى 
االعاقة ويرفض ان يعيش اسرته بغري ثمرة 

عرقه وكدحه . 
ان����ه امل��ك��اف��ح ام����ني)45ع����ام����ا( م���ن ن��اب��ل��س ، 
ال��ذي  لم يتوقف ط��وال حديثه ،عن قول " 
الحمد لله والشكر لرب العاملني عىل نعمه 
ورح��م��ت��ه يف ال���س���راء وال���ض���راء ، ف��ه��ذا ق���دري 
وال������ل������ه ع�������وض ص�������ربي ب������زوج������ة م����ؤم����ن����ة واب����ن����ة 
وبوسيلة عمل اعتمد عليها لنعيش بكرامة 

وامل رغم كل االلم واملرض واملعاناة ".
ك��ل تلك امل��آيس ، تعترب ج��زءا م��ن حياته 
راف��ق��ت��ه ب��ع��د 9 ش��ه��ور م���ن والدت�����ه، وال��س��ب��ب 
كما روى " حقنه بابرة عن طريق الخطأ ادت 
الصابته بأعراض خطرية ، خاصة عدم وجود 
حركة يف اط��راف قدميه السفلية، ويقول " 
تابعت عائلتي حالتي، ولم تتغري اوضاعي 
الصحية ، وبعد جهود كبرية ، اعلن االطباء 
ان ال عاج لحالتي ، وقدري العيش بحالة 

شلل اطرايف السفلية ".
ت��ف��اق��م��ت م��ع��ان��اة ام���ني ك��ل��م��ا ك��رب ، ورغ��م 
رعاية عائلته ، اثبتت الفحوصات والتقارير 
اص��اب��ت��ه ب��ع��ج��ز  ن��س��ب��ت��ه 80 % ،  ف��ل��م يتمكن 
من مواصلة دراسته بسبب صعوبة حركته 

والظروف االقتصادية الصعبة لعائلته التي 
ع�����ج�����زت ع������ن ت�����وف�����ري م�����ص�����اري�����ف ن����ق����ل����ه ب����س����ي����ارة 

خاصة ملدرسته .
ول�����ح�����رص�����ه�����ا ع��������ىل رع������اي������ت������ه وب��������ن��������اء ح����ي����ات����ه، 
ت��م��ك��ن��ت ع��ائ��ل��ت��ه م���ن ت���زوي���ج���ه ب��س��ي��دة ف��اض��ل��ة 
وافقت عىل مشاركته حياته، ووقفت بايمان 
ووفاء لجانبه كما يقول " بالسراء والضراء 
ت�������رع�������اين ، وت������س������ان������دين ، وت��������داف��������ع ع�������ن ح���ق���ن���ا 
املشروع يف الحياة ، رغم عدم توفر أي مصدر 
دخل سوى مساعدة االهل واالصدقاء وراتب 

الشؤون االجتماعية املتواضع".
ل���ح���ظ���ات ف������رح ت���ع���ت���رب االوىل ب���ح���ي���اة ام���ني 
كما يقول " عاشها بعد رزق بطفله اسماها 
فاطمة ، فاعادت االمل والسعادة لحيايت، 
وح��ف��زت��ن��ي ع���ىل ك��س��ر ال���ح���واج���ز وال���ب���ح���ث عن 
وس��ي��ل��ة ت���وف���ر يل م��ه��ن��ة  "، وي��ض��ي��ف " آم��ن��ت 
ان فاطمة فاتحة خري ورزق لنا ، فقد فرحت 
ب����ه����ا وت����ض����رع����ت ل����ل����ه ان ي���ف���ت���ح ط�����ري�����ق ال���ح���ي���اة 
امامي الوفر الحياة السعيدة لها ولزوجتي 

الصابرة ".
ويف ن�����ف�����س ال�������وق�������ت ، م�����ن�����ح االط��������ب��������اء ام�����ا 
ج��������دي��������دا الم�����������ني ل����ي����ح����ق����ق ام�����ن�����ي�����ت�����ه ب�����ال�����ع�����م�����ل ، 
ب��ع��دم��ا س��م��ح��وا ل���ه ب���اس���ت���خ���دام ج���ه���از خ��اص 
ي��������زرع داخ��������ل "ب��������وت ط����ب����ي "  ي���س���ه���ل ح���رك���ت���ه 
باالستعانة بعكازتني، وحظي امني بالجهاز 
بعدما نشرت "القدس" قصة كفاحه العام 
املايض، فسارعت جمعية التضامن الخريية 
برعاية الدكتور ع��اء مقبول رئيسها بتوفري 
الجهاز الذي تربع به فاعل خري عن طريقها، 
فعاش امني لحظات فرح كبرية عندما ارتدى 
الجهاز وتمكن بمساعدة العكازات من رؤية 
ح��ل��م��ه ي��ت��ح��ق، وي���ق���ول " ب��ك��ي��ت وف���رح���ت وان���ا 
اخطوا عىل قدميَّ وتمرنت عىل الجهاز الذي 
اصبح نافذة امل كبرية عىل الحياة ، وبدأت 

افكر بالعمل ".
وي����ض����ي����ف " ظ���������روف وط���ب���ي���ع���ة اع����اق����ت����ي ل��م 
ت����م����ك����ن����ي م�������ن ال������ح������ص������ول ع�������ىل أي وظ�����ي�����ف�����ة او 
ع��م��ل، ووج�����دت ض��ال��ت��ي يف ال��ب��ي��ع ع���ىل ع��رب��ة 
، وم��������������رة اخ��������������رى ت�����ح�����ق�����ق ح�����ل�����م�����ي واص���������ب���������ح يل 

مصدر رزق ".
ت��������غ��������ريت ح�������ي�������ات�������ه وه�������������و ي��������������������داوم ي�������وم�������ي�������ا ع����ىل 
ع������رب������ت������ه ال�������ت�������ي ي�����ب�����ي�����ع ع�����ل�����ي�����ه�����ا االل����������ع����������اب وب�����ع�����ض 
االشياء االخرى رغم ان الدخل كان متواضعا 
وم��ح��دودا، ويضيف " اصبحت العربة حيايت 
واميل، ورغم ان  نسبة البيع والربح محدودة، 
ف��ق��د ف��رح��ت الن��ن��ي اص��ب��ح��ت ق����ادرا ع��ىل العمل 
وت�������وف�������ري ب�����ع�����ض اح�����ت�����ي�����اج�����ات اس�����������ريت الن رات�������ب 

الشؤون ال يكفي البسط متطلبات اسرتنا ".
يف منزله املكون من غرفة واحدة ، ويضاف 
ال��ي��ه��ا مطبخ وح��م��ام سقفهما م��ن ال��زي��ن��ك��و، 
عاش وصرب امني وهو يواصل عمله اليومي 
، وسط فرحته وطفلته فاطمة تكرب وتحقق 
ال���ن���ج���اح وال���ت���ف���وق يف م���درس���ت���ه���ا، ول���ك���ن م��ن��ذ 
ف��������رتة ت�����غ�����ريت ح����ي����ات����ه واص������ب������ح ي����ع����ي����ش ح���ال���ة 
الحزن واملعاناة ، الن الجهاز لم يعد كافيا 
ل�����ت�����أم�����ني ح�����رك�����ت�����ه وت����ن����ق����ل����ه ، واص�������ب�������ح ب���ح���اج���ة 
لكريس كهربايئ، ويقول " رغم كل الظروف، 
حقق عميل يف العربة بعض الفرج السريت 
، واصبحت كل حيايت ترتبط بعميل ولكني 
ال���ي���وم اع����اين ك��ث��ريا ل��ل��وص��ول ال��ي��ه ، وال اق���در 
ع��ىل ش���راء ال��ك��ريس ال��ك��ه��رب��ايئ املنقذ الوحيد 

لحالتي ومصدر رزقي ".
رغ�����������م ذل�����������ك ، ي�������رف�������ض ام�����������ني ال������ت������خ������يل ع���ن 
عربته، ويقول " يوميا اعاين مشاكل ومشقة 
للوصول ملصدر رزقي ، لكن اذا توقفت عن 
العمل ستكون معاناة اسريت كبرية ، لذلك 
ان�����اش�����د اه������ل ال����خ����ري م����س����اع����ديت ح���ت���ى ل�����و ك���ان 

باقرايض املبلغ لشراء الكريس الكهربايئ " .

رجب التوم.. أكبر 
معمـر في فلسطين

�ر يف فلسطني، ويسعى  غزة - يعترب الحاج رجب التوم الذي يعيش يف قطاع غزة، أكرب مع�مَّ
أب��ن��اؤه إلدراج���ه يف موسوعة "غينيس" ل��ارق��ام القياسية ، خ��اص��ة  وأن متوسط عمر ال��ف��رد يف 

غزة قد انخفض كثريا. 
وبعد عامني ، يصبح عمر التوم " 130 عاما "، وال يزال يمتلك ذاكرة صافية جدا تمكنه من 

سرد القصص التي عاشها يف حياته عىل احفاده ال" 300 " .
وق���د ع��اص��ر ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��اين واالن����ت����داب ال��ربي��ط��اين وإس���رائ���ي���ل . وش��ه��د ض���م غ����زة  للمصريني 

والضفة لألردنيني، وأخرياً عهد السلطة الوطنية الفلسطينية. 
ويملك شهادة مياد تشري إىل أنه من مواليد عام 1885 وعنده شهادة تفيد بإنهائه الخدمة 

العسكرية يف الجيش الرتيك. 
يذكر ان الحاج توم الذي توفيت زوجته عن مئة عام ، يعتمد يف غذائه بشكل اسايس عىل 

زيت الزيتون ، كما انه يتناول االرانب عدة مرات اسبوعيا . 
 

تمديد توقيف 9 أسرى 
 نابلس - غ��س��ان ال��ك��ت��وت/ ال����رواد للصحافة واإلع����ام - م���ددت محاكم االح��ت��ال العسكرية 

خال اليومني املاضيني توقيف 9 أسرى، بينهم 5 طاب جامعيني.
وقالت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان ان محكمة الجلمة العسكرية مددت توقيف محمد 
غسان ع���وادة م��ن نابلس، وخ��ال��د نمر فياض م��ن مخيم عسكر مل��دة 12 ي��وم��ا، وم���ددت محكمة 
سالم توقيف 5 طاب جامعيني وهم: عمار زهري أسعد من بلدة بيتا ملدة 15 يوما، ومحمد صالح 

حمدان، وسعيد بكر سعيد، وبكر شرايعة، وياسر خالد مناع من نابلس، ملدة 8 أيام .
ومددت محكمة بتاح تكفا توقيف خالد وجيه محمود الزير، وخالد عادل محمود الزير من بيت 
لحم 5 أي���ام وأف���اد األس����ريان أنهما ق��د تعرضا للتعذيب وأن أح��د السجانني اع��ت��دى ع��ىل خ��ال��د ع��ادل 
بالضرب امل��ربح ، كما مىش عىل جسده أثناء سقوطه أرضا.فيما ق��ال اب��ن عمه خالد وجيه أن ثاثة 
سجانني انهالوا بالضرب عليه عندما سأل أحدهم عن سبب صراخ ابن عمه يف الزنزانة املجاورة له.

الحكم بالسجن 
والغرامة على شاب 

من مخيم عايدة
بيت لحم – نجيب فراج – حكمت املحكمة 
ال��ع��س��ك��ري��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة يف ع���وف���ر ع���ىل ال��ش��اب 
م��ص��ط��ف��ى م��ح��م��د اخ��ل��ي��ل "20 س��ن��ة" م���ن س��ك��ان 
م��خ��ي��م ع���اي���دة ل��اج��ئ��ني ب��ال��س��ج��ن ال��ف��ع��يل مل��دة 
عامني واربعة اشهر وغرامة مالية مقدارها 2000 

شيكل بتهمة املشاركة يف مقاومة االحتال .

تسليم عيادة ميدانية لجمعية 
المسعفين العرب بالقدس

 ال������ق������دس - ت������م ال���خ���م���ي���س امل���������ايض م����راس����م 
ت�����س�����ل�����ي�����م ع����������ي����������ادة م�������ي�������دان�������ي�������ة ل�����ج�����م�����ع�����ي�����ة ات�������ح�������اد 
املسعفني العرب يف القدس بحضور وفد من 
امل��ؤس��س��ات ال��داع��م��ة يف مقر مجمع النقابات 

املهنية يف بيت حنينا.
 وذك�����ر ع��ض��و ب��ال��ج��م��ع��ي��ة ان ه����ذه ال��ع��ي��ادة 
م���ج���ه���زة ب����أج����ه����زة ط���ب���ي���ة ب���ك���اف���ة أن����واع����ه����ا ح��ي��ث 

ش���م���ل���ت أس���������رة م���ت���ن���ق���ل���ة, ج�����ه�����از ش�����ف�����ط, ج���ه���از 
ت����خ����ط����ي����ط ق������ل������ب, ج������ه������از ص�������دم�������ات ك����ه����رب����ائ����ي����ة, 
جهاز ضغط وحرارة وتركيز نسبة األكسجني, 
اس������ط������وان������ة اوك�����س�����ج�����ني س�����ع�����ة 28 ل�����������رتا, ج����ه����از 
ض�����غ�����ط ه��������������واء, ح�������م�������االت ب������أن������واع������ه������ا, ح����ق����ائ����ب 
إس��������ع��������اف ل�����ل�����ظ�����ه�����ر, ك�������������رايس وم��������ول��������د ك�����ه�����رب�����ايئ 
وك��������ش��������اف��������ات إن������������������ارة خ��������اص��������ة ل������ل������ع������ي������ادة وع������رب������ة 
ت��ج��ر ل��خ��دم��ة امل��ق��ع��دي��ن ح��ي��ث ي��ت��م االس��ت��ف��ادة 
منها وال��ع��م��ل ب��ه��ا يف ك��اف��ة امل��ي��ادي��ن بمختلف 
مواقع ومناطق القدس الشريف باملواجهات 
وال��������ك��������وارث ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وال����ف����ح����وص����ات ال��ط��ب��ي��ة 

الشاملة من خال العاج امليداين.

وفاة طفلة بغزة 
سقطت من علو 

غ������زة – ت���وف���ي���ت يف غ������زة ص����ب����اح ام���س 
طفلة تبلغ من العمر ثاثة أعوام، إثر 
سقوطها من علو يف منطقة تل الهوى 

غرب مدينة غزة.
وق�������ال ال���ن���اط���ق ب����اس����م وزارة ال��ص��ح��ة 
بغزة الدكتور أشرف القدرة، أن الطفلة 
ري������ن������اس م����ح����م����ود ع����ب����د ال�������ج�������واد ت���وف���ي���ت 
ج������������راء س�����ق�����وط�����ه�����ا م��������ن ال������ط������اب������ق ال����ث����ال����ث 

ملنزلها.
وأض�������اف ال�����ق�����درة أن ال���ط���ف���ل���ة وص��ل��ت 
إىل مجمع الشفاء الطبي جثة هامدة. 

الجبهة الشعبية بأبوديس تنظم 
مهرجانا تكريميا للشهداء واالسرى 

القدس - أقامت الجبهة الشعبية يف بلدة ابوديس مهرجانا تكريميا ألهايل 
الشهداء واالسرى. 

وام����ت����ل����ئ����ت س����اح����ة ن��������ادي ش����ب����اب اب������ودي������س ب����ال����ح����ض����ور وال�����ق�����ت ع����ض����و امل���ك���ت���ب 
ال��س��ي��ايس للجبهة وع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي خ���ال���دة ج����رار ك��ل��م��ة ح��ي��ت فيها 
ال���ح���ض���ور. وأك�����دت ج����رار ع���ىل ض�����رورة ت��ح��ري��ر االس�����رى وان���ه���اء االن���ق���س���ام ووق���ف 
املفاوضات التي تضر باملصلحة الفلسطينية، كما حيت االم��ني العام االسري 
اح��م��د س��ع��دات، م��ؤك��دة ع��ىل ان الجبهة ستبقى وف��ي��ة ل��دم��اء ش��ه��داء شعبنا 

وأسرانا، وتطرقت اىل انعقاد املؤتمر السابع للجبهة.  
والقى عادل صاح رئيس مجلس محيل ابوديس كلمة هنأ فيها الجبهة 

ب�����ذك�����رى ان���ط���اق���ت���ه���ا وأك��������د ع�����ىل ض����������رورة وح��������دة ال����ف����ص����ائ����ل مل����واج����ه����ة م����م����ارس����ات 
االحتال. 

وال��ق��ى اب��راه��ي��م االف���ن���دي كلمة ال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة يف اب���ودي���س مهنئا الجبهة 
ومستذكرا دورها النضايل والوحدوي يف تاريخ الثورة الفلسطينية.

وال����ق����ى ك��ل��م��ة اه������ايل ال���ش���ه���داء واالس��������رى ن��ب��ي��ل ب�����در اب�����و ع���ب���دال���ل���ه وه�����و وال����د 
الشهيد عبدالله بدر ووالد االسري احمد بدر مؤكدا فيها ان الشهداء واالسرى 
هم من تقدموا الصفوف يف النضال ول��ن يكون هناك استقرار ب��دون الحرية 
التي ناضلوا من اجلها، تا ذلك تكريم ذوي الشهداء واالس��رى ومؤسسات 

البلدة الفاعلة.


