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تقرير اخباري

13 محليات

السفر معنا متعة وأمان إسألوا من كان معنا
مي ابو الفي للسياحة والسفر
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us save and fun
مي أبو الفي

Traveling with
للسياحة والسفر

مبناسبة عيد امليالد ورأس السنة امليالدية
رحالت مميزة  بتاريخ  25 / 12  -  12/28

اسطنبول رحلة منظمة  
6 أيام ، 5 ليال  أو 7 أيام 6 ليال 

ماليزيـــــــــــــــا وجزر املالديف 

انطاليـــــــــــــــــــــــــا  
4 أيام أو 5 أيام  أو اسبوع

تايالند ) بانكوك/باتايا (  
9 أيام ، 7 ليال  حسب الطلب  

رحالت منظمة الى شرم الشيخ   
5 أيام ، 4 ليال  

دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
7 أيام ، 6 ليال  

ن�����ظ�����م م�������رك�������ز إع�������������ام ح����ق����وق  رام ال�������ل�������ه - م��������راس��������ل ے ال��������خ��������اص - 
اإلن��س��ان والديموقراطية " شمس" بالتعاون م��ع مركز جنيف لرقابة 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ع���ى ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة "دي����ك����اف" م��ؤت��م��ر ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م 
األه��ي يف فلسطني م��ن أج��ل مناقشة مفهوم السلم األه��ي وتعزيزه 
ونبذ العنف واألك��راه والقبول بالتنوع والتعامل السلمي والحضاري 

مع املختلفني واملغايرين .
وب������ني ال����دك����ت����ور م���ح���م���د األح�����م�����د يف ك���ل���م���ت���ه ع�����ن م����رك����ز "ش�����م�����س" أن 
املؤتمر يأيت ادراكاً من املركز لصعوبة وتعقيدات الساحة الفلسطينية، 
والعقبات التي تعرتض تحقيق إسرتاتيجية وطنية موحدة لألمن يف 
ظل استمرار االنقسام السيايس الداخي، مضيفا: "ي��أيت هذا املؤتمر 
ت���ت���وي���ج���ا ألن���ش���ط���ة وف����ع����ال����ي����ات ب�����رام�����ج م���ن���ت���دى ت���ع���زي���ز ال���س���ل���م األه��������ي يف 
فلسطني والتي هي عبارة عن سلسلة من اللقاءات الحوارية تجمع 
م����ؤس����س����ات امل���ج���ت���م���ع امل���������دين م������ن رج���������ال ال����ص����ل����ح ال����ع����ش����ائ����ري م������ن ج��ه��ة 
وامل��ؤس��س��ات األم��ن��ي��ة م��ن جهة أخ���رى، وم��ن ث��م عقد ل��ق��اءات مشرتكة 
يف كل محافظات جنني والخليل يف ظل تزايد اعتداءات االحتال بحق 

الشعب الفلسطيني". 
وأوض����������ح األح�����م�����د أن امل����ؤت����م����ر ي����ه����دف إىل ال����ت����أث����ر ع�����ى ص����ن����اع ال����ق����رار 
السياسيني إلع���اء م��س��أل��ة ال��س��ل��م األه���ي وتسليط ال��ض��و ع��ى واح���ده 
م���ن أه����م ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ش��ه��د م��ن��ذ س���ن���وات ع���دي���دة ن��ق��اش��اً م��ط��ول من 
قبل خرباء علم االجتماع والقانون والسياسة واألقتصاد، اضافة إىل 

تبادل اآلراء والخربات واملعلومات بني املشاريكن الذين يلعبون دوراً 
هاماً يف هذا املجال . 

وق�������ال االح����م����د ان������ه ال ي���م���ك���ن ت����ص����ور س���ل���م���اً اه����ل����ي����اً يف ف��ل��س��ط��ني دون 
أن ي���ك���ون ه���ن���اك ت��س��ام��ح��اً س��ي��اس��ي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً ون���ب���ذ ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف 
وال����ت����ك����ف����ر وال����ت����خ����وي����ن واإلق�������ص�������اء ون�����ف�����ي اآلخ����������ر، وب����������دون م����س����اع����دة م��ن 
املؤسسة األمنية باعتبارها شريك، والتي نصبوا إىل أن تكون مؤسسة 
ام���ن���ي���ة م��ه��ن��ي��ة وم����ح����رتف����ة ذات ع���ق���ي���دة أم���ن���ي���ة ت���ض���ع م��ص��ل��ح��ة امل���واط���ن���ني 
عى رأس سلم أولوياتها وحماية حقوق األنسان والقانون األسايس 

والديموقراطية .
من جانبه أك��د مستشار الرئيس لشؤون املحافظات اللواء الحاج 
إس��م��اع��ي��ل ج���رب م��م��ث��ل ال���رئ���ي���س م��ح��م��ود ع���ب���اس ع���ى االت�������زام ب��ال��ت��ع��اون 

لتعميم الفكرة عى كافة املحافظات األخرى . 
وق��ال ج��رب: إن"اختيارنا ملحافظة الخليل ونابلس وجنني ألن هذه 
امل���ح���اف���ظ���ات ع���ان���ت وت��ح��م��ل��ت ظ����روف����اً ص��ع��ب��ة م����ن إع�����ت�����داءات وه��ج��م��ات 
وحشية وحصارات خانقة من قبل اإلحتال االسرائيي ومن قبل بعض 

املنفلتني واملنتفعني من الفلتان والفوىض" .
وذك�����ر ال���ل���واء ج���رب أن ال��س��ل��م األه�����ي س��ي��ب��ق��ى م��ن��ق��وص��اً وال م��ع��ن��ا له 
دون ان����ج����از امل���ص���ال���ح���ة وط���ن���ي���ة وط�����ي ص���ف���ح���ة االن����ق����س����ام، ون����ب����ذ ال���ف���رق���ة 
وضم جناحي الوطن، وانهاء كافة القضايا املؤملة التي خلقت مشاكل 

الفتنة واإلنتقام . 

"شمس" و"ديكاف" تنظمان مؤتمرا
 لتعزيز السلم األهلي في فلسطين

اعتقال 4 أشخاص روجوا 
عملة مزورة في قلقيلية

قلقيلية / املنهل للصحافة واالعام / ألقت الشرطة القبض عى أربعة أشخاص وبحوزتهم 

عملة مزورة يقومون برتويجها بني التجار واملواطنني يف مدينة قلقيلية .

وأوض�������ح ب���ي���ان إلدارة ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة واإلع��������ام يف ال���ش���رط���ة أن ع������ددا م����ن أص����ح����اب امل���ح���ال 

ال��ت��ج��اري��ة يف مدينة قلقيلية ت��ق��دم��وا ب��ب��اغ لشرطة امل��ب��اح��ث ال��ع��ام��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة  م��ف��اده��ا وج��ود 

عدد من األشخاص وبحوزتهم عملة مزورة من فئة املائة شيكل يقومون برتويجها بني التجار 

املواطنني يف املدينة .

وأضاف البيان أن قوة من شرطة املباحث العامة توجهت إىل املحال التجارية ومنطقة سوق 

املدينة، وضبطت شخصا بحوزته مبلغ 1500 شيكل، وهي نقود مزورة من فئة املائة شيكل جميعها 

وبعد التحقيق معه اعرتف بالتهمة املوجه إليه برتويج عملة مزورة بالتعاون مع ثاثة أشخاص 

آخرين تم إلقاء القبض عليهم، وج��رى إحالتهم جميعا إىل التحقيق مع املضبوطات تمهيدا 

لتحويلهم إىل النيابة العامة الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم جميعا.

جنني – " نحن صحفيون وبشر ونؤدي واجبنا ، فلماذا تطردنا ؟" 
.. بهذه الكلمات خاطب الزميل عي سمودي مراسل صحيفة "ے" 
وم����ص����ور وك����ال����ة "روي���������رتز " ال���ع���امل���ي���ة اح�����د ال���ج���ن���ود االس���رائ���ي���ل���ي���ني، خ���ال 
ماحقته له ولزمائه الصحفيني واملصورين خال تغطيتهم لاحداث 
ال���ت���ي ان���دل���ع���ت ق����رب ب���ل���دة ي��ع��ب��د ج���ن���وب ج��ن��ني ، ع��ن��دم��ا ه��اج��م��ت ق���وات 
االحتال املتظاهرين املحتجني عى اقتاع اشجار الزيتون من اراضيهم 
ال��واق��ع��ة غ���رب ب��ل��دة ي��ع��ب��د ق��ب��ال��ة ن��ق��ط��ة امل��راق��ب��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��اب��ت��ة عى 

الشارع الرئييس الذي يخضع الجراءات عسكرية ورقابة مشددة .
ال���س���م���ودي )44 ع��ام��ا ( م���ن ج��ن��ني ، روى ت��ف��اص��ي��ل اس���ت���ه���داف ج��ن��ود 

االحتال للصحفيني ، فقال: "
رغم اننا كصحفيني ومصورين ، كنا نؤدي واجبنا يف متابعة تطورات 
امل���وق���ف ،ف�����ان ق�����وات االح����ت����ال ال���ت���ي اط��ل��ق��ت االع������رة امل��ط��اط��ي��ة وال��ق��ن��اب��ل 
الصوتية والغازية عى املتظاهرين ، لم تكتف  بماحقة املدنيني العزل 
، ب���ل ش����رع ال���ج���ن���ود ب��ال��ت��ض��ي��ي��ق ع��ل��ي��ن��ا وم��اح��ق��ت��ن��ا وم��ط��ال��ب��ت��ن��ا ب��االن��ت��ق��ال 
للمنطقة االخ����رى لنصبح يف م��رم��ى رص��اص��ه��م رغ���م وق��وف��ن��ا يف منطقة 

محايدة ".
واضاف السمودي " بعدما انتشرت قوات معززة من جنود االحتال 
يف املنطقة ، واصابة عدد من املدنيني باالختناق واالعرة املطاطية ، اثار 
وج��ودن��ا وتغطيتنا وتصويرنا غضبهم واستفزازهم بطريقة غر مربرة 
، خاصة عندما اطلق احد الجنود قنابل غازية نحو املتظاهرين ولكن 
مفعولها ارتد اليهم ، واصيبوا باالختناق وبدأوا بالرتاجع للخلف وهم 
يصرخون عى بعض ، ويطالبون الجنود بعدم اطاق القنابل الغازية 

الن الرياح تعيد تأثرها نحوهم" .
امل��ش��ه��د ال�����ذي وث���ق���ه م���ص���ور  وك�����االت االن���ب���اء امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ، اث���ار 
غضب الجنود الذين عجزوا عن تفريق املتظاهرين الذين استمروا يف 
ترديد الهتافات الوطنية ورف��ع االع��ام الفلسطينية ، فصبوا غضبهم 
عى الصحفيني ، وخال لحظات ، شرع الجنود بمطاردتهم ، والتهديد 

بمصادرة الكامرات ومنعهم من التصوير .
ال��زم��ي��ل ال��س��م��ودي ، ال���ذي ت��ع��رض ل��اص��اب��ة ب��رص��اص االح��ت��ال عدة 
مرات خال تغطيته وتصويره لاحداث خال انتفاضة االقىص ونجا من 
املوت مرات عديدة ، قال " ملنع االحتكاك بالجنود ، وتفويت الفرصة 
عليهم لطردنا من املنطقة ، انتقلنا من موقع الخر ، دون ان نتوقف عن 
تصوير املشاهد املتتالية ، لكن الجنود استمروا يف مطاردتنا ، وطلبوا منا 
االنتقال للمنطقة االخرى بني وخلف املتظاهرين "، واضاف " الدراكنا 
لهدفهم ورغبتهم يف استهدافنا ، رفضنا واستمرينا يف الحركة بعيدا 
عن الجنود حتى ال نحقق هدفهم يف اصابة اي من الزماء ، رغم ان 

احدا منا لم ينج  من اثار االختناق بالغاز كباقي املواطنني ".

اس��ت��م��ر ال��ج��ن��ود ، يف م��اح��ق��ة امل��واط��ن��ني ب��ع��د وق����وع االص���اب���ة ، حتى 
منطقة البوابة الحديدية التي نصبها االحتال منذ سنوات عى مدخل 
ي���ع���ب���د ، ل���ك���ن ال���ج���ن���ود ل����م ي���ت���وق���ف���وا ع����ن اس����ت����ه����داف ال��ص��ح��ف��ي��ني ، واك����د 
السمودي ان سائق احدى الدوريات تعمد مضايقته وزماءه ، بالتنقل 
امامهم ملنعهم من التصوير ،واض��اف " كان ينظر الينا بحقد وغضب 
من خلف النافذة ، ويحرك الدورية دون توقف ، عندما نتقدم يسبقنا 

، ولدى تراجعنا يوقف الدورية امامنا ".
واض���اف  "عندما شعرت بالخوف والقلق ، انتقلت وزم��ي��ي املصور 
يف وكالة ال AB االمريكية محمد باص ، ملوقع خلف البوابة ، ولكن 
اح����د ال��ج��ن��ود اس��ت��م��ر يف م��ض��اي��ق��ت��ن��ا وم��اح��ق��ت��ن��ا "، م���ح���اوال دف����ع محمد 
ال�����ذي ط��ل��ب م��ن��ه ع����دم االق������رتاب م��ن��ه او م���س ج���س���ده ، ف��م��ا زال يشعر 
ب���االل���م وي���ع���اين اث����ر اص���اب���ة ت��ع��رض ل��ه��ا خ����ال ت��غ��ط��ي��ت��ه ل���اح���داث م��ؤخ��را 
، عندما وق��ع م��ن علو وارت��ط��م ج��س��ده ب���االرض مما ادى اىل  ت��م��زق يف 
انحاء متفرقة من جسده ، ونجح محمد يف منع الجندي من االقرتاب 

منه واستمرينا بالتقدم ".
لكن الجندي الغاضب ، استمر بالصراخ ، والتهديد والتعبر عن 
غضبه م��ع اس��ت��م��رار الصحفيني يف التصوير ، وم��ى ال��س��م��ودي يقول 
" الزم����ن����ا ال���ج���ن���دي خ���ط���وة خ���ط���وة ، وت���ع���ام���ل م��ع��ن��ا ب��غ��ض��ب غ����ر م�����ربر ، 
رغ���م ان��ن��ا ك��ن��ا ن���غ���ادر امل���وق���ع ، وع��ن��دم��ا ه���ددن���ا وح�����اول دف��ع��ن��ا ، ق��ل��ت له 
باالنجليزية " نحن صحفيون ومصورون وبشر ونؤدي واجبنا ، فلماذا 
تطردنا ؟ ، ان انتقالنا للمنطقة االخ���رى خطر علينا "، ف���ازداد غضبه 

،وقال يل باالنجليزية
 "You are not human beings but a monster killer "
،وم����ع����ن����اه����ا ب����ال����ع����رب����ي����ة " ان�������ت ل����س����ت ب�����ش�����را ب������ل وح�������ش ق�����ات�����ل "،وي����ك����م����ل 
ال��س��م��ودي " لحظتها ل��م اس��م��ع الكلمة واف��ه��م��ه��ا ج��ي��دا ، فطلبت منه 
اعادتها فرفض ، وتعامل معنا باسلوب هجمي وارغمنا تحت تهديد 

الساح عى مغادرة املنطقة" .
وع������ل������ق ال������زم������ي������ل ال������س������م������ودي ع�������ى ع�������ب�������ارة ال������ج������ن������دي، ب������ال������ق������ول" ن���ح���ن 
صحفيون وبشر ، ونؤدي رسالتنا يف تغطية االحداث ،وهذه االوصاف 
ال ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ن��ا ، ف��ل��س��ن��ا م���ن ن��ق��م��ع ون��ق��ت��ل ون��ص��ي��ب ون��ع��ت��ق��ل ون��اح��ق 
ال��ص��ح��ف��ي��ني وامل���ص���وري���ن وامل���دن���ي���ني ال���ع���زل ، وه����ي ت��ع��ت��رب ت��ه��دي��دا م��ب��اش��را 
ي��ك��ش��ف   ال��ن��ظ��رة ال��ع��دائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ع���دم ال��ت��غ��ايض ع��ن��ه��ا "، واض���اف 
" ما تعرضنا له ، سلوك قمعي غر م��ربر، يمثل شهادة حية عى ما 
يتعرض له الصحفيون يف االرايض املحتلة من ممارسات تعسفية من 
قوات االحتال التي تنتهك كافة حقوقنا التي كفلتها االعراف والقوانني 
ال��دول��ي��ة وال��ت��ي ت��ؤك��د ان الفلسطيني مهما ك��ان عمله ودوره وموقعه 

مستهدف لاحتال ".

جندي  اسرائيلي قال له »أنت لست بشرا .. بل وحش قاتل«

الزميل علي السمودي يروي سوء معاملة الجنود 
االسرائيليين لوسائل االعالم خالل احداث »يعبد«

الخليل - وفا- تشهد العيادات الحكومية 
يف م��ح��اف��ظ��ة ال��خ��ل��ي��ل ن��ق��ص��ا ح����ادا يف األدوي����ة، 
منها ما تعالج أمراض مزمنة كالسكر والضغط 

والقلب والحساسية والربد والجدري.
ح���ت���ى اب����س����ط أص�����ن�����اف ال�����������دواء م���ث���ل 'ادول' 
األطفال و'األكامول' و'األسربين' غر متوفرة 
يف ك�����ث�����ر م��������ن ال��������ع��������ي��������ادات ال�����ص�����ح�����ي�����ة، وت�����ط�����ول 
قائمة أسماء الدواء التي يعاين جراء نقصها 
امل�������واط�������ن، ول�������م ي����ت����وق����ف ارت�������ف�������اع م�����ع�����دل ن��ق��ص 
األدوي�������ة يف ال���ع���ي���ادات ف���ق���ط، ب���ل ه���ن���اك نقص 
يف أن������واع م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن األدوي�������ة ب��امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 

الحكومية.
م�����راج�����ع�����ي  ب�����ع�����ض  'وف���������������ا' اس����ت����ط����ل����ع����ت آراء 
ال��������ع��������ي��������ادات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة يف م�����دي�����ن�����ة ال����خ����ل����ي����ل، 
وق����ال����ت ال���ح���اج���ة ه���ن���اء داود )52 ع�����ام�����ا(، إن��ه��ا 
ال تستطيع ش���راء دواء 'ال��ده��ن��ي��ات' امل��وص��وف 
من الطبيب بسبب غاء ثمنه، مشرة إىل أن 
أغ��ل��ب األوق������ات ال ي��ت��وف��ر ال������دواء يف ال��ص��ي��دل��ي��ة 

الحكومية.

وأضافت: زوجي عاطل عن العمل وأسريت 
م��ك��ون��ة م���ن 25 ف������ردا، ه���م أب���ن���ايئ وأط��ف��ال��ه��م، 
وأع�����اين م���ن ع���دة أم�����راض وغ��ال��ب��ا ال أج���د دواء 
ال����ده����ن����ي����ات وأن�����������واع أخ��������رى ه����ن����ا، وال اس��ت��ط��ي��ع 
ش������راءه������ا م������ن ال����ص����ي����دل����ي����ات ال����خ����ارج����ي����ة ب��س��ب��ب 
ارت���ف���اع ث��م��ن��ه��ا، ف��أب��ن��ايئ ي���وم ي��ع��م��ل��ون و10 أي���ام 

عاطلني عن العمل'.
وقالت املواطنة زهرية األطرش وهي تحمل 
طفلها بعيادة الكرنتينا التي تصنف لدى وزارة 
ال����ص����ح����ة ض����م����ن أف�����ض�����ل ال������ع������ي������ادات يف م���دي���ن���ة 
الخليل، إنها بالصدفة تجد الدواء إذا وصف 
لعاج ىشء ما، فاليوم كتب الطبيب وصفته 
لطفلها وهي 'أكامول' و'ادول'، و'حتى هذه 

غر متوفرة... أين وزارة الصحة؟'.
وق���ال ال��ش��اب ب��دي��ع التميمي أث��ن��اء وق��وف��ه 
أم�������ام ذات ال����ع����ي����ادة، وه������و ي����س����أل ع����ن ع��اج��ه 
ال�����ذي ل���م ي���ت���وف���ر، 'إذا ك��ن��ت ت���ري���د دواء ل���ك أو 
لطفلك م��ن ال��ع��ي��ادة أو ال��ص��ي��دل��ي��ة الحكومية 
ي��ج��ب أن ت����أيت أك����ر م���ن م����رة ع���ى أن ت��ج��ده، 

داء دون دواء في العيادات الحكومية بالخليل
وبهذا تحتاج مواصات ووقتك يهدر، وهناك 
م���������واط���������ن���������ون ي��������ض��������ط��������رون ل����������ش����������راء دوائ�����������ه�����������م م����ن 
الصيدليات ال��خ��ارج��ي��ة للسرعة رغ��م صعوبة 

توفر ثمنه'.
أما الحاج عدنان فنون )60 عاما( قال: 'طلب 
مني الطبيب يف مشفى الخليل الحكومي عدة 
فحوصات مخربية، أكر من نصفها لم يجريها 
مخترب املستشفى، فاضطررت إىل إجرائها يف 
امل���خ���ت���ربات ال���خ���ارج���ي���ة، وع���ن���د ع������وديت ك���ت���ب يل 
الطبيب ع��دة أن���واع م��ن األدوي���ة، وك��ان الكثر 
م��ن��ه��ا غ���ر م��ت��وف��ر يف امل��ش��ف��ى، وب���ه���ذا س��أض��ط��ر 

لشرائها من الخارج'.
مدير صحة الخليل رام��ي القواسمي علل 
وج�������ود م��ش��ك��ل��ة ع�����دم ت����وف����ر ال���������دواء 'يف ب��ع��ض 

األح�����ي�����ان' ب���ال���ع���ي���ادات ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��س��ب��ب ع���دم 
دف������ع ث���م���ن األدوي����������ة ل���ل���ش���رك���ات امل����������وردة ل�������وزارة 
الصحة، قائا إن 'هذا بسبب الضائقة املالية 
ال����ت����ي ت���ع���ان���ي���ه���ا ال���ح���ك���وم���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، وق���د 
وع�����د وزي������ر ال���ص���ح���ة ج������واد ع������واد ب���ح���ل م��ش��ك��ل��ة 

نقص الدواء'.
وأكد القواسمي، أن 'كل مواطن له الحق 
يف الحصول عى الدواء املوصوف له من قبل 
ال��ط��ب��ي��ب ح��ت��ى ل��و ك���ان األق���ل ثمنا ب��ني أص��ن��اف 
ال������������دواء امل����خ����ت����ل����ف����ة... وه�����ن�����اك أول�������وي�������ات ف��ن��ح��ن 
ن��ع��م��ل ع��ى ت��وف��ر األدوي�����ة ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن أك��ر 
من غرها، فزارعو الكى ال يمكن التأخر عنهم 
ب�����ال�����دواء رغ�����م ارت����ف����اع ث��م��ن��ه ل���ذل���ك ف���ه���و م��ت��وف��ر 

دائما للمرىض وال نقص فيه'.

وأض��������اف، 'ال���������دواء ي��ن��ق��ل م����ن م��س��ت��ودع��ات 
وزارة ال���ص���ح���ة إىل م���ح���اف���ظ���ة ال���خ���ل���ي���ل ي��وم��ي��ا، 
وأي ص���ن���ف دواء ي���ك���ون م���ت���وف���را ل�����دى ال��������وزارة 
ي��ن��ق��ل إىل ال��خ��ل��ي��ل، وال ت��خ��ف��ي وزارة ال��ص��ح��ة 
ال���دواء بل تعمل عى نقله أحيانا من عيادة 
إىل أخ��رى لتوفره للمواطنني حسب الطلب 
واالحتياجات، واألدوية يف الخليل توزع عى 
ال�����ع�����ي�����ادات ح����س����ب اح����ت����ي����اج����ه����ا، ف���م���ث���ا ع����ي����ادة 
الكرنتينا نسبة املراجعني فيها أعى بكثر من 
العيادات األخرى، لذلك يتم نقل الدواء إليها 

أحيانا من العيادات األخرى'.

النائب حاتم قفيشة
أمضى ١٢٥ شهرا حتى اآلن

في االعتقال اإلداري
نابلس - املنهل للصحافة واالعام - أفاد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، إن 
النائب يف املجلس التشريعي   عن مدينة الخليل حاتم قفيشة، أمى يف االعتقال اإلداري يف 

سجون االحتال  حتى اآلن، 125 شهراً عى فرتات متفرقة.
وق���ال م��دي��ر م��رك��ز أح���رار ف���ؤاد الخفش، إن النائب قفيشة اعتقل ث��م��اين  م���رات قبل اعتقاله 
األخر، وحول لاعتقال اإلداري ألشهر عديدة، وكان االحتال يعيد اعتقاله بعد اإلفراج عنه 

بأشهر قليلة.
وأض�����اف ، ال��ن��ائ��ب ق��ف��ي��ش��ة ت��ع��رض ل���ت���وايل االع���ت���ق���االت ض���ده وخ���اص���ة ب��ال��ت��زام��ن م���ع ان��ت��خ��اب��ات 
املجلس التشريعي الفلسطيني وفوز حركة حماس، وهي الفرتة التي شهدت ماحقة االحتال 

واعتقاله لكافة نواب املجلس التشريعي.
أما اعتقاالت النائب قفيشة كانت عى النحو اآليت:

يف اعتقاله عام 1990 قى النائب قفيشة يف االعتقال اإلداري 4 أشهر، ويف اعتقال عام 1992 
قى 8 أشهر.

أم��ا اعتقاله ع��ام 1994 فقى يف االع��ت��ق��ال اإلداري  5 أش��ه��ر، ويف اع��ت��ق��ال ع��ام 1996 ق��ى 27 
شهراً يف االعتقال اإلداري، ويف اعتقاله لعام 2002 قى النائب قفيشة يف االعتقال اإلداري 13 
ش��ه��راً، ويف اعتقال ع��ام 2005 قى يف االعتقال اإلداري 11 ش��ه��راً، ويف اعتقال ع��ام 2007 قى يف 

االعتقال اإلداري 21 شهراً، ويف عام 2010 قى يف االعتقال االداري 26 شهراً.
وأشار الخفش، إىل إن النائب قفيشة اعتقل يف املرة األخرة بتاريخ: 2013/2/4، وجرى تحويله 

لاعتقال اإلداري من جديد.
كما أوضح   إن االحتال  ما يزال يواصل اعتقال 14 نائباً يف سجونه، 10 نواب منهم معتقلون 
إداري�����اً، وال��ذي��ن أع��ل��ن��وا م��ؤخ��راً اإلض����راب امل��ف��ت��وح اح��ت��ج��اج��اً ع��ى اعتقالهم اإلداري يف السجون، 

ورفض وقف مثل هذا النوع من االعتقاالت التعسفية.

مسدسان وذخيرة في دلو قمح
ت���ل أب��ي��ب - ض��ب��ط��ت ال��ش��رط��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة أم����س م��س��دس��ني وذخ�����رة أخ��ف��ي��ت يف دل����و ق��م��ح يف 

بلدة رهط بالنقب.
وقالت الناطقة بلسان الشرطة االسرائيلية لوبا السمري- أنه خال عملية مداهمة وتفتيش 
قام بها مخربون من مركز شرطة "رهط " بالنقب داخل أحد منازل املدينة، قادهم كلب االثر 
امل���راف���ق ص���وب دل���و م���يء ب��ال��ق��م��ح، ويف ال��ت��ف��ت��ي��ش ب��ال��دل��و ض��ب��ط  يف ق��ع��ره م��س��دس��ان وك��م��ي��ة من 

حبات الذخرة.
وتم اعتقال 3 مشتبهني تواجدوا ساعتها يف املنزل، واحالتهم للتحقيق.


