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زوارق إسرائيلية تفتح نيرانها 
صوب قوارب الصيادين بغزة

غزة - وفا- فتحت زوارق البحرية اإلسرائيلية، امس، نيران أسلحتها الرشاشة صوب قوارب 
الصيادين في بحر مدينة غزة وشمالها.

وقال شهود عيان إن زوارق االحتالل املتمركزة في عرض البحر، فتحت رشاشاتها صوب قوارب 
الصيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

الشرطة تتلف جسمني مشبوهني 
جنوب جنني

جنني- أتلفت الشرطة، أمس، جسمني مشبوهني من مخلفات قوات االحتالل اإلسرائيلي، في 
بلدتي الزبابدة وجبع جنوب جنني.

الفتية تقدم ببالغ عن وجود  العامة واإلعالم بالشرطة، أن أحد  العالقات  إدارة  وذكر بيان 
الفور  األغ��ن��ام، وعلى  أثناء رعيه  وج��ده  ق��رب جبع،  وع��رة  املشبوهة في منطقة  األجسام  أح��د 
توجه خبير املتفجرات إلى املنطقة وتعامل مع اجلسم حسب األصول، الذي تبني أنه عبارة عن 

مشعل حراري.
وفي السياق ذاته، ذكر البيان أن شرطة هندسة املتفجرات تعاملت مع جسم مشبوه آخر قرب 

بلدة الزبابدة، تبني أنه فلتر كمامة غاز.
وأهابت الشرطة باملواطنني اإلبالغ على الفور عن أية أجسام مشبوهة، من أجل احلفاظ على 

أرواحهم.

»الهالل االحمر« في نابلس تنظم 
رحلة ترفيهية لنزالء بيت املسنني

نابلس/ املنهل للصحافة واالعالم / نظمت جمعية الهالل االحمر في نابلس رحلة ترفيهية 
الى منتزه العائالت لنزالء بيت املسنني حيث امضى املسنون الوقت في الغناء واالهازيج الشعبية 

واجراء مسابقات وتناول العصائر واحللويات مما ادخل السرور في قلوبهم .
ويذكر ان ادارة بيت املسنني تنظم العديد من االنشطة للمسنني سواء داخل البيت اوخارجه 

من اجل تأكيد حالة التواصل االجتماعي مع مجتمعهم.
وفي سياق اخر نفذت مدرسة التربية اخلاصة في جمعية الهالل االحمر الفلسطيني نشاطا 
تناول وجبة فطور جماعية مبشاركة  في  وطالبة متثل  )63( طالبا  املدرسة وعددهم  لطالب 

مديرة املدرسة و املعلمات واملرشدة االجتماعية.
وشارك الطالب في عدد من املسابقات وااللعاب في جو من الفرح واملرح.

مجلس اجلامعة العربية يشيد بصمود األسرى
 ويطالب بإخالء املنطقة من أسلحة الدمار الشامل

اجلامعة  )مجلس  العرب  اخلارجية  وزراء  مجلس  أش��اد  وف��ا-   - القاهرة 
العربية على املستوى الوزاري( في ختام اجتماعه فجر امس، في القاهرة 
بصمود وصبر األسرى في سجون االحتالل، منددا باإلجراءات اإلسرائيلية 

بحقهم.
وأيد املجلس اطالق حملة دولية سياسية وإعالمية في جميع الساحات 
واملعتقلني  األس���رى  م��ع  للتضامن  وذل���ك  وال��دول��ي��ة،  اإلقليمية  واحمل��اف��ل 

الفلسطينيني والعرب والتحرك إلطالق سراحهم فورا .
وقال املجلس: 'نؤكد من جديد ادانتنا جلميع انتهاكات اسرائيل )السلطة 
القائمة باالحتالل( في األراضي الفلسطينية احملتلة، واملتمثلة في االستمرار 
في االستيطان ومصادرة األراضي، وتهويد القدس وتزييف معاملها، وانتهاك 
حرمة املقدسات االسالمية واملسيحية، وهدم البيوت ومصادرتها، والتهجير 

القسري للسكان، ويحمل املجلس اسرائيل تعثر عملية السالم' .
وشدد على أن جميع اجراءات اسرائيل أحادية اجلانب، وما تقوم به من 
تغييرات دميوغرافية وجغرافية في األراضي الفلسطينية احملتلة هي باطلة 

بطالنا مطلقا، وعلى اسرائيل حتمل املسئولية القانونية ازاء ذلك .
وطالب املجلس الرباعية الدولية واألمم املتحدة ومنظماتها املتخصصة 
وخطوات  آليات  ووض��ع  الفلسطيني،  الشعب  على  املستمر  العدوان  بادانة 
عملية لوقف االستيطان وتوفير احلماية املطلوبة للشعب الفلسطيني وفقا 
للقانون الدولي، ومبدأ حل الدولتني، كما طالب املجتمع الدولي بالوقوف الى 
جانب احلقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو األمم 
املتحدة لضمان احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه 
في احلرية والعودة واالستقالل وإقامة دولته املستقلة على حدود الرابع من 

حزيران عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعلن وزير اخلارجية الكويتي الشيخ صباح خالد، في مؤمتر 
على  شدد  املجلس  أن  عن  العربية  اجلامعة  عام  أمني  مع  مشترك  صحفي 

تضامنه ودعمه لألسرى الفلسطينيني في سجون إسرائيل.
وأض����اف: ل��ق��د أك���د امل��ج��ل��س أن اع��ت��ق��ال إس��رائ��ي��ل ل��ألس��رى واملعتقلني 
اإلنسانية  والشرائع  املبادئ  لكافة  صارخة  مخالفة  والعرب  الفلسطينيني 
والدولية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات 

جنيف.
 وأوضح الصباح، أن اجلامعة العربية ومجلسها أكدتا على أهمية التزام 
كافة األطراف الدولية ذات العالقة بتنظيم مؤمتر هذا العام حول إنشاء 
منطقة خالية من األسلحة النووية، وحرص الدول العربية على أجناح اجلهود 

الرامية إلى إخالء الشرق األوسط منها.
قد  العربي،  نبيل  الدكتور  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  األم��ني  وك��ان 
القضايا  بخصوص  اجلامعة  مجلس  اتخذها  التي  امل��واق��ف  مجمل  ع��رض  

التي ناقشها.
املجلس  ش��دد  لقد  العربي:  ق��ال  اإلم��ارات��ي��ة،  اجل��زر  وفيما يتعلق مبلف 
إيران  مع  نزاعها  في  املتحدة  العربية  اإلم���ارات  لدولة  املطلق  دعمه  على 
بضرورة  إي��ران  ومطالبة  إي���ران،  حتتلها  التى  اإلم��ارات��ي��ة  اجل��زر  بخصوص 
أو  التحكيم  إلى  اللجوء  أو  املفاوضات  طريق  عن  السلمي  احلل  إلى  اللجوء 

حتى احملكمة الدولية.
املواد  وإرس��ال  السلمي لألزمة في سوريا،  وأوض��ح أهمية ضمان احلل 
الغذائية الالزمة للمدنيني هناك في ظل وجود نقص في هذه املواد وهو 
ما يؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية، موضحا مطالبة املجلس بتنفيذ 

خطة املبعوث األممي كوفى أنان.

والدته تضرب عن الطعام تضامنا معه

االسير حسن الصفدي: نخوض معركة الصبر 
والعزمية حتى احلرية

–علي س��م��ودي - ف��ي ك��ل حلظة  ج��ن��ني 
ت��راف��ق ص��ور االس��ي��ر حسن ال��ص��ف��دي  )33 
»ام  الفلسطينية  اخلنساء  وال��دت��ه   ) عاما 
الطعام  عن  االض��راب  تشاركه  التي  فريد« 
ورغم  التوالي،  على  ال54  لليوم  املتواصل 
أملها  تخفف  وسيلة  جتد  ال  املستمر  حزنها 
وقلقها وشوقها الشديد سوى الصالة والصوم 
بعدما  وتقبيلها  صوره  وعناق  لله  والدعاء 
رغم  زيارته  او  رؤيته  من  االحتالل  حرمها 
ال����ن����داءات وامل���ن���اش���دات ال��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا مع 
ع��ش��رات امل��ؤس��س��ات االن��س��ان��ي��ة وال��دول��ي��ة ، 
وتقول " لم يبق  مؤسسة اال وتدخلت اللغاء 
دون ج��دوى اخلطر  لكن  االم��ن��ي  املنع  ق��رار 
اسوأ  في  اصبحت  التي  ابني  حياة  يتهدد 
حالة ، واالحتالل يرفض عالجه او االفراج 
عنه ويعاقبنا مبنع زيارته ، قلبي ينزف دما 

دون ان يحرك احد ساكنا ".
العقاب والعزل

تلزم ام فريد خيمة التضامن املنصوبة 
املضربني،  واخوانه  البنها  دعما  نابلس  في 
عن  شحيحة  اخبار  من  ي��رد  ما  كل  لتتابع 
ابنها املعاقب بالعزل االنفرادي في مستشفى 
سجن "ال��رم��ل��ة"، وت��ق��ول الن��ه رف��ض الذل 
وحياة السجن الذي قضى خلف قضبانه 105 
أشهر في االعتقال االداري التعسفي اضرب 
فعاقبوه   ، بحريته  للمطالبة  الطعام  عن 
بالعزل في زنازين اجللمة مما ادى لتدهور 

حالته الصحية ".
حذرت  السجون  مصلحة  اطباء  تقارير 
بنقله  واوص��ت  عزله  استمرار  خطورة  من 
بعزل  عاقبته  االدارة  ول��ك��ن  للمستشفى 
جديد، وتضيف والدته: استمروا باالنتقام 
م��ن ح��س��ن ورغ���م ح��اج��ت��ه امل��اس��ة للرعاية 
الطبية نقلوه بتاريخ 2012/4/6 إلى سجن 
مستشفى الرملة، ولم تراع  االدارة وضعه بعد 
مرور شهر على اضرابه جردوه من مالبسه، 
واعتدت القوات االسرائيلية عليه بالضرب 
واصابته  ال��وع��ي  لفقدانه  ادى  مم��ا  امل��ب��رح 

مبضاعفات جديدة ".
اوضاع خطيرة

تتنقل اخلنساء ام الشهداء واالسرى بني 
صور حسن تبكي وتتالم دون ان تتوقف عن 
الدعاء من هول الوقائع اجلديدة التي حملها 
محامي مؤسسة "التضامن" الدولي حلقوق 
اإلنسان اليها اثر زيارته والتي افاد فيها ان 
االسير اصيب بجرثومة في الدم جنم عنها 
انخفاض في حرارة اجلسم وشعوره بحالة برد 
شديدة، وذكر احملامي ان االدارة لم تتحرك 
خطيرة  مرحلة  حالته  وصلت  عندما  اال 
حرارته  درج��ة  لرفع  بحقنة  األطباء  فقام 
مما ادى الرتفاع كبير في احلرارة التي وصلت 
إلى 41 درجة، وبعد عالجات طويلة عادت 

واستقرت حالته الصحية.

 ورشة عمل في جنني حول
 أبعاد وتطلعات السلم األهلي 

املشاركون  -أوص���ى  س��م��ودي  –علي  جنني 
امل��ت��ق��دم��ة ح����ول " أبعاد  ال��ع��م��ل  ف���ي ورش����ة 
وتطلعات السلم األهلي في محافظة جنني " 
والتسامح  والتواصل  التشابك  ضرورة  على   ،
امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي املدنية  م���ا ب���ني م��ؤس��س��ات 
واألمنية واألهلية ، اجلوهر في تطبيق مبادئ 
ال��س��ل��م األه��ل��ي وذل���ك ب��ه��دف حت��دي��د خطة 
وصياغة  امل��دى،  وقصيرة  ومتوسطة  بعيدة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م األه��ل��ي حتت 
إشراف محافظة جنني ، مؤكدين على إشراك 
كافة مؤسسات املجتمع احمللي الرسمي املدني 

واألمني في آليات التنفيذ .
بني  والشراكة  بالتعاون  ال��ورش��ة  ونظمت 
احملافظة ومركز جنيف للرقابة على القوات 
ماسون  نيكوال  املدير  بنائب  ممثلة  املسلحة 
والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إعالم  ومركز 

" شمس ".
، و أعضاء  بحضور احملافظ ق��دوره موسى 
وفاطمة  املشكلة  اخلمسة  األهلي  السلم  جلان 
جنيف  مركز  في  املشاريع  منسقة  عطيوي 
وميادة زيداني من مركز شمس وفريق عمل 

السلم األهلي.
وت��ط��رق��ت ال���ورش���ة إل���ى أه��م��ي��ة توظيف 
الطاقات البشرية وتعزيز املشاركة والتكامل 
ب���ني أف������راد امل��ج��ت��م��ع احمل���ل���ي ل���ل���وص���ول إلى 
على  ي��ح��اف��ظ  وم��ت��م��اس��ك  م��ت��س��ام��ح  مجتمع 
عاداته وتقاليده الوطنية في إطار الضوابط 

األخالقية وسيادة القانون والنظام ،
الشباب  املشاركون على ضرورة حث  وأكد 
على مواصلة نشر السلم األهلي بكل ما ميلك 
وأساليب  ومهارات  وثقافة  علم  ومن  الشباب 
لألهداف  للوصول  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  متنوعة 

املطلوبة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ش���دد احمل���اف���ظ أه��م��ي��ة على 
احلوار  و  األهلي  السلم  ثقافة  تعزيز  أهمية 
البناء ألنه يؤسس لعالقات متينة بني أفراد 
املجتمع وعلى ض��رورة أن يساهم اجلميع في 
تعزيز ثقافة احلوار والتسامح والسلم األهلي 
االجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تعميم جتربة 

احملافظة على باقي احملافظات ،
وركز على ضرورة تعزيز السلم األهلي في 
إلحداث  والتوجه  والتعليم  التربية  قطاع 
داعيا   ، التعليم  وأساليب  ج��ودة  في  حتسني 
أولياء األمور من  أن يكون رئيس مجلس  إلى 
أوض���اع  وتنظيم  ال��ت��رب��وي��ة  امل��ؤس��س��ة  خ���ارج 
الكتل الطالبية املستقلني عن العمل السياسي 

والفصائلي.
 ودع��ا إل��ى ض���رورة تعزيز واالح��ت��ك��ام إلى 
القانون والنظام في العمل العشائري . وتطرق 
السلم  جل��ان  بتشكيل  احملافظة  م��ب��ادرة  إل��ى 
الى  للوصول  امل��رك��زي��ن  م��ع  بالتعاون  األه��ل��ي 
بقيادة  االجتماعي  العنف  من  خال  مجتمع 

الفئات املأثرة من خالل اللجان املشكلة.
ومن جهته ،أشار ماسون الى أن الورشة دعم 
للمشروع من خالل تدريب جلان السلم األهلي 
في احملافظة حول القيام مبهامها في حتقيق 
أهدافه ، من خالل التعاون مع محافظة جنني 
الرسمية  وامل��ؤس��س��ات  امل��ش��روع  ف��ي  الشريكة 
واألجهزة األمنية والفعاليات الشعبية . واشار 
الى اهمية الورشة في البحث عن آليات حتسني 
تعد  التي   األهلي من خالل احملافظة  السلم 
اجلهة الراعية للمشروع ومبشاركة املؤسسات 

الرسمية واألمنية ممثلة بجهاز الشرطة.
وأوضح أن احملافظة اختارت تشكيل اللجان 
كهدف ونحن نساهم معها في التدريب حول 

آليات التخطيط االستراتيجي .
واس��ت��ع��رض ع��ب��ر ع���رض ال��ش��رائ��ح حول 
االستراتيجي  التخطيط  ومحوالت  بدايات 
للسلم األهلي في جنني ، ومفهوم السلم األهلي 
وحتديد التحديات التي تواجه السلم األهلي 
السمكة  مخطط  عبر  املشكلة  حتليل  ،وآلية 

وحتديد األهداف .
الثانية حول حتديات  ومتحورت اجللسة 
السلم األهلي واجللسة الثالثة معاجلة قضايا 

السلم األهلي وحتديد املشاكل وحتليلها ،
وتضمنت اجللسة الرابعة عملية تخطيط 
اخل��ام��س��ة حتديد  واجل��ل��س��ة   ، األه��ل��ي  السلم 
األهلي  السلم  ملجلس  التواصل  استراتيجية 
السلم  ملجلس  ميكن  التي  والوسائل  واألدوات 

 ، املواطنني  م��ع  التواصل  خاللها  م��ن  األه��ل��ي 
وزيادة الوعي العام حوله ونشاطات املجلس . 
ودور املوقع االلكتروني ) مرصد احملافظات ( في 

تلبية احتياجات املجلس بهذا اخلصوص.
تدريب  على  عطيوي  فاطمة  وأش��رف��ت   
امل��ف��اه��ي��م واملشاكل  امل��ش��ارك��ني ح���ول حت��دي��د 
وال��ت��ح��دي��ات ، وت��رت��ي��ب ال��ت��ح��دي��ات حسب 
ورسم  السمكة  حتليل  عليه  وب��ن��اء  األهمية 

شجرة األهداف. 

حياة الكوابيس
التي افقدتها  امل��ؤمل��ة  ام��ام ه��ول االخ��ب��ار 
ال��ن��وم وحولت  او  االس��ت��راح��ة  ال��ق��درة على 
حلظات حياتها لكوابيس، سارعت ام فريد 
مجددا  االنسانية  امل��ؤس��س��ات  اب���واب  ل��ق��رع 
كسر  اجلميع  وتستصرخ  تستغيث  وه��ي   ،
االجراءات االسرائيلية وارسال جلنة طبية 
لفحص ح��س��ن وم��ت��اب��ع��ة وض��ع��ه ال��ص��ح��ي ، 
م��ن مؤسسات  اه��ت��م��ام  ي��وج��د  "ال  وت��ق��ول 
املجتمع الدولي بقضية ابنائنا ، العالم يقيم 
الدنيا وال يقعدها من اجل حقوق احليوان 
بينما اسرانا ميوتون بشكل تدريجي ويلزم 
اجلميع الصمت، كل يوم نعتصم ونتظاهر 
امام الصليب وغيره من املؤسسات ولكن ما 
من احد يسمعنا فاي ظلم اكبر من هذا ؟، 
أي شريعة جتيز اعتقال حسن وحرمانه من 
حياته وحريته دون سبب ورغم ان حياته 

في خطر ".
اثر  ويؤكد محامي مؤسسة "التضامن"، 
زيارة حسن، أنه محتجز في العزل االنفرادي 
ويتعرض  الطبية  احملاليل  تناول  ويرفض 
ملعاملة سيئة وعقوبات ادت لفقدانه  حوالي  
30  كيلو من وزنه،  وأضاف:  يعاني من أوجاع 
شديدة في الكلية اليسرى، ونسبة السكر في 
بالنسبة  األمر  جداوكذلك  منخفضة  دمه 

لضغط الدم".
الم وصمود

تتوزع  االعتصام،  وخيمة  الصليب  بني 
التي اصبح  ام فريد  الوالدة  حلظات حياة 
 ، جنلها  بقضية  يرتبط  اجل��دي��د  نظامها 
تكظم الغيظ وتقاوم االوجاع رغم معاناتها 
ومشاكل  العظام  هشاشة  مرض  من  البالغة 
ب��س��ب��ب خطواتها  ت���راوده���ا  ب����دات  ص��ح��ي��ة 
التضامنية مع ابنها الذي أمضى ما مجموعه 
كان  االسرائيلية  السجون  ف��ي  س��ن��وات   10

اخرها في 2011/6/29،
وتقول " اعتقل حسن واخوانه مبا فيهم 
سنوات  وقضيت  م��رات،  ع��دة  نيللي  ابنتي 
طويلة على بوابات السجون ولكن اعتقاله 
ففي   ، حياتي  محطات  اصعب  كان  االخير 
الذي  والضرب  التعذيب  اتخيل  حلظة  كل 

تعرض له عندما انتزعوه من بيتي ".
صرخات وجع

ت��ت��ج��م��ع ن����س����اء احل������ي وب����ع����ض االه����ل 
واالصدقاء حول اخلنساء وكل منهم يحاول 
وحثها  عنها  والتخفيف  معنوياتها  رف���ع 
ع��ل��ى ال��ص��ب��ر وه����ي ال���ت���ي ت��ش��ك��ل منوذجا 
الذي جسدته  والصمود  والتضحية  للصبر 
باعظم صوره خالل استشهاد جنلها واعتقال 
كرميتها ، ولكنها تنتفض بني حلظة واخرى 
يعد  ل��م  قلبي   " وجعها  ش��دة  م��ن  لتصرخ 
يحتمل ، الله اكبر يا عالم افهموني انا ام ، 
كيف استطيع النوم او االكل وابني ميوت، 
لي  يعيد  فمن  اختنق،  الطعام  ارى  عندما 
اب��ن��ي الض��م��ه ل��ص��دري واط��ع��م��ه ب��ي��دي؟ ، 
احلرية  حياة  ويستحق  ومناضل  بطل  انه 

وليس السجن ".
وشقيقه  ح��س��ن  ل��ص��دره��ا ص����ور  ت��ض��م 
" ح��ت��ى عندما  وت���ق���ول   ، ف��ري��د  ال��ش��ه��ي��د 
عام  االقصى  نفق  هبة  في  فريد  استشهد 
1996 ، لم ابك  واحزن كهذه اللحظات التي 
اب��ن��ي، قضيت  ي��ت��ه��دد فيها اخل��ط��ر ح��ي��اة 
السجون  بوابات  وعلى  القبور  بني  حياتي 
االسرائيلية الذي اعتقل كل ابنائي مبا فيها 
كرميتي نيللي التي عاشت جتربة االعتقال 
في  ي��وم ميضي  كل  ولكن   ، شهرا   18 املرير 
اعتقال حسن يوازي دهر ، اللهم فرج كربه 

واحميه وانصره ".

االبعاد واحملكمة
بحريته  مطالبا  لنفسه  حسن  انتصر 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه اخل��اص��ة مب��ع��رك��ة االمعاء 

اخل��اوي��ة واع��الن��ه رف��ض فك اض��راب��ه حتى 
السلطات  عليه  ف��ع��رض��ت   ، ع��ن��ه  االف����راج 
ووكل  فرفض  غزة  الى  االبعاد  االسرائيلية 
ضد  العليا  للمحكمة  باالستئناف  محاميه 

قرار اعتقاله االداري .
في  حسن  احضر  وتاجيل  مماطلة  بعد 
لقاعة  الطعام  عن  اضرابه  من  ال50  اليوم 
احملكمة العليا في القدس، والنه فقد القدرة 
ع��ل��ى احل��رك��ة ادخ���ل ع��ل��ى ك��رس��ي متحرك 
متمنيا ان يصدر بحقه قرار يضع حد ملاساة 

اعتقاله غير القانوني .
معايير  وفق  مجهزة  كانت  احملكمة  لكن 
بدا  وال���ذي  االسرائيلي  االم��ن  جهاز  ورؤي���ة 
واضحا من خالل املعاملة القاسية والهجمة 
الشرسة التي تعرض لها من القاضي ، شقيقه 
فؤاد عبر عن صدمته بعد مشاهدة الوضع 
املاساوي لشقيقه ويقول " احضر للمحكمة 
على كرسي متحرك في وضع صحي ماساوي 
وق��دم محاميه   ، بحيث عجز عن رفع يده 
وضعه  خطورة  تؤكد  طبية  وتقارير  اوراق 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن استمرار  وامل��خ��اط��ر  ال��ص��ح��ي 
اع��ت��ق��ال��ه خ��اص��ة ف��ي ال��ع��زل وح��رم��ان��ه من 

كافة حقوقه ".
واشار احملامي ، الى ان اعتقال حسن غير 
في  امضاها  التي  الفترة  ف��ط��وال   ، قانوني 
السجن لم تصدر بحقه الئحة اتهام، مطالبا 
لعائلته  ليتسنى  ع��ن��ه  ال��ف��وري  ب���االف���راج 

عالجه قبل قوات االوان .
ومرافعة  الصعبة  حسن  ص��ورة  تؤثر  لم 
ق��ض��اة احمل��ك��م��ة، وخاطبه  م��ح��ام��ي��ه ع��ل��ى 
عن  املسؤولية  نتحمل  ال   " ق��ائ��ال  اح��ده��م 
ن��وف��ر ل��ك الطعام  ال��س��ج��ن  اض���راب���ك ، ف��ي 
وامل��اء وال��دواء ، واذا اردت االض��راب لتصبح 
 ،" حر  فانت  الفلسطيني  للشعب  اسطورة 
واضاف القاضي االسرائيلي " بناء على امللف 
السري املعروض امامي، انت تشكل خطرا على 
االمن االسرائيلي ويجب ان تبقى في السجن 
واضرابك ال يهم دولة اسرائيل، ونحن نقدم 

لك احملاليل وال عالقة لنا بحياتك".
ويقول فؤاد " واجه شقيقي هذا الصلف 
بشعار  احملكمة،  قضاة  قبل  من  واالستهتار 
إم���ا ال��ن��ص��ر او ال���ش���ه���ادة، ومب��ع��ن��وي��ات لم 
أت��وق��ع��ه��ا أن���ا ش��ق��ي��ق��ه، مم��ا أغ����اظ القضاة 
الذين اصدروا قرارهم اجلاهز مسبقا ورفضوا 

االستئناف".

استمرار االضراب
سمعت  عندما  فريد  ام  بكت  بيتها  في 
لله  والرجاء  الدعاء  ، وواصلت  املؤلم  اخلبر 
اعلن  ال��ذي  ابنها  وان��ق��اذ  ع��ز وج��ل حلماية 
اضرابه  في  استمرار  لزنزانته  عودته  ف��ور 
منهم  نستجدي  "ل���ن  وق����ال:  ال��ط��ع��ام،  ع��ن 
شيئا ، فكلهم احتالل وال رهان اال على الله 
وعزميتنا وامياننا ، هذه معركة صبر وارادة 
وعزمية ونسال الله ان يوفقنا حتى نكلمها 

ويعزنا بنصر من عنده او شهادة ".
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