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رام اهللا- الحيــاة الجديدة - 
كشــف ممثل أســرى سجن 
عســقالن االســير ناصر أبو 
حميد أن 14 حالة مرضية في 
صفوف األســرى في ســجن 
عسقالن وحده، وتحتاج إلى 

متابعة طبية وعالجات.
وقال أبو حميد لمحامي وزارة 
األسرى كريم عجوة إن حالة 
قلق تسوء أوســاط األسرى 
أمــراض  اكتشــاف  بســبب 
في أجســامهم وتفاقم هذه 
األمراض بســبب قلة العالج 

والفحوصات الالزمة لهم.
وأشــار الى أن إدارة السجون 

تماطل في إدخال أطباء من 
الخارج، وأن معظم المرضى 
يرفضون الذهاب للعالج في 
مستشــفى الرملــة بســبب 
عدم وجود عناية صحية في 
هذا المستشفى إضافة إلى 
المشــاق الكبيرة خالل نقل 
المرضى في سيارة البوسطة 
بحيــث أصبحــوا يفضلــون 

المرض على العالج.
أســماء  أبــو حميــد  وذكــر 
التــي  المرضيــة  الحــاالت 
تقبــع فــي الســجن وهــي: 
محمــد بــراش: يعانــي من 
صعوبــة بالســمع وبتر في 

رجله اليســرى، وبحاجة إلى 
تركيب طرف صناعي وكذلك 
يعاني مــن عدم وضوح في 
الرؤيــة وبحاجة إلــى زراعة 
قرنية بالعين اليسرى، نعيم 
شــوامرة: يعاني مــن أورام 
بالحنجــرة وهبــوط بالوزن 
وتعب شــديد، عبــد الرحيم 
مــن  يعانــي  أبــو هولــي: 
مشــاكل في القلــب، محمد 
داوود: يعانــي من مشــاكل 
صحيــة باألســنان وضغــط 
الدم والصدفية وحساســية 
الشــوبكي:  فــؤاد  الــدم، 
يعاني من مشاكل البواسير 

وارتفــاع ضغــط الــدم وهو 
كبير بالســن، شريف ناجي، 
الــدم  يعانــي مــن ضغــط 
ومشــاكل بالمعدة، شــادي 
موســى: يعاني مــن ارتفاع 
ضغط الــدم ومشــاكل في 
القلب وإصابات بالرصاص، 
أحمد الجعافــرة: يعاني من 
ارتفــاع الســكري وارتفــاع 
ضغط الدم وآالم في القلب، 
أحمــد شــحادة: يعانــي من 
ارتفاع الضغط والســكري، 

منصــور أبو غليــون: يعاني 
مــن مشــاكل فــي عينيــه، 
ســامر أبو الليل: يعاني من 
مشــاكل في القلب وارتفاع 
ضغط الدم، احمد الداموني: 
يعاني من مشــاكل بالقلب 
وارتفــاع الضغــط، عثمــان 
يونس: يعانــي من بتر في 
أصابع يده اليسرى ومشاكل 
في المعدة واألمعاء، يوسف 
النواجعــة: يعاني من إعاقة 

بسبب إصابات بالرصاص.

 األسيرة هبة بدير تتعرض للتعذيب والضغوطات النفسية االسير أبو حميد: 14 حالة مرضية في سجن عسقالن

 ضبط 467 قطعة أثرية 
بحوزة مواطن في بيت لحم

بيــت لحم - وفا- ضبطت الشــرطة امــس، 467 قطعة أثرية 
معدنية بحوزة مواطن في بيت لحم.

وذكر بيان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة أن 
معلومات وردت لشرطة السياحة واآلثار حول حيازة مواطن من 
سكان بيت لحم كميات من القطع األثرية التي يمنع حيازتها أو 
االتجار بها وتسويقها، وتمكنت قوة من شرطة السياحة واآلثار 
من القبــض عليه وبحوزته 467 قطعة مــن العملة المعدنية 
بمختلــف األحجام متنوعــة ما بين خواتم وأقراط وســكاربات 
تعود للعصور الكنعانية والرومانية واإلسالمية، كما تم ضبط 
رأس تمثال صغير الحجم يعود للعصر الكنعاني وسيتم تسليم 

القطع األثرية إلى دائرة اآلثار.
وأشــار البيان إلى أنه ســتتم إحالة المتهــم والمضبوطات إلى 

النيابة العامة التخاذ المقتضى القانوني بحقه.

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة - 
أفادت األســيرة هبــة بهجت 
محمــود بديــر 27 عاما، من 
بيــت لحــم المعتقلــة منــذ 
2013/4/2 بأنهــا تعرضــت 
لتعذيب وضغوطات نفســية 

خالل اعتقالها واستجوابها.
وقالت في إفادتهــا لمحامية 
شــيرين  األســرى  رة  وزا
عراقي التي زارتها في سجن 
الشارون لألســيرات أنه منذ 
لحظة اعتقالها بعد منتصف 
الليل من بيتهــا تم تعصيب 
عينيهــا وتقييد يديها ونقلها 
إلــى معتقــل التحقيــق في 
سجن عسقالن وهناك جرى 
تحقيق متواصل دون أن يتم 
إعطاؤها أي مجــال للنوم أو 
للراحــة، وأنهــا كلمــا حاولت 
النوم يتم إيقاظها وإخضاعها 

مجددا للتحقيق.
وقالــت بديــر إن المحققيــن 
وجهــوا لهــا اتهامات بســبب 
زيارتهــا لعائلتهــا في قطاع 
غزة، وأنها تعاني من آالم في 
المعدة، وتمت مصادرة الدواء 

منها من قبــل المحققين ما 
تدهــور وضعهــا  إلــى  أدى 

الصحي.
وقالت بدير بعد ســبعة أيام 
من التحقيــق وعرضها على 
ما يسمى (ماكنة الكذب) تم 

نقلها إلى الشارون.
وقالــت إنه يوجد 13 أســيرة 
فــي هذا الســجن وهن: لينا 
جربوني، سلوى عبد العزيز 
حسان، آالء الجعبة، هديل أبو 
تركي، أسماء البتران، أنعام 
الحســنات، نــوال الســعدي، 

منى قعدان، آالء أبو زيتون، 
انتصــار الصيــاد، نهيــل أبو 
عيشــة، هبــة رزق، وهبــة 

بدير.
األســيرة  إن  بديــر  وقالــت 
لينــا جربوني وهــي عميدة 
األســيرات وتقضي 12 عاما 
بالســجن تحتاج إلى متابعة 
طبيــة بســبب معاناتهــا من 
المــرارة وهــي بحاجــة إلــى 
وكذلــك  جراحيــة،  عمليــة 
األسيرة هبة رزق تعاني من 

وضع نفسي سيئ.

 نابلس: ورشة حول المواطنة والديمقراطية
نابلس - الحياة الجديدة - نظمت جامعة القدس المفتوحة بالتعاون 
مع مركز إعالم وحقوق اإلنسان والديمقراطية– شمس ورشة حول 
مفهوم المواطنة والديمقراطية استهدفت طلبة تخصص التربية 
اإلســالمية في فرع نابلس. وفي بداية اللقاء، شكر د. عمر رحال 
مدير مركز شــمس إلى أن الهدف من مثل هذه األنشــطة تعريف 
الطلبة بمفاهيم حقوق اإلنســان والديمقراطية ورفع الوعي بها. 
ونقل أ. د. يوسف ذياب عواد مدير فرع نابلس دور في تأطير منحى 
المسؤولية المجتمعية والشراكة بين مؤسسات الوطن. وقدم أ. د. 
عواد شرحا عن مفهوم المواطنة أو ما يدل عليه من مصطلحات 

عبر التاريخ بإقرار المساواة للبعض أو لكثير من المواطنين.

 سفير فلسطين بكندا يطلع وزير العالقات 
الدولية لمقاطعة كوبيك على الوضع الفلسطيني

مونتريــال - وفــا- أطلــع ســفير فلســطين لــدى كندا 
ســعيد حمد، بوزيــر العالقات الدوليــة لمقاطعة كوبيك 
الفرانكوفونية جين فرانســوا ليزيه، على الوضع العام 

في فلسطين وعلى تطورات العملية السلمية.
وعبــر الســفير حمد، لدى لقائه الوزير فــي مقر الوزارة 
في مدينة منتريال، مســاء الجمعة، عــن امتنان القيادة 
الفلسطينية للقرار الذي صوت عليه البرلمان الكوبيكي 
فــي كانــون االول 2012 والــذي يعتــرف بحق الشــعب 
الفلســطيني بتقرير مصيره، ويدعــو الحكومة الكندية 
ألن تنظر بعين االهتمام إلى قرار األمم المتحدة القاضي 
برفــع مكانة فلســطين لدولــة مراقب غيــر عضو العام 

الماضي.
كمــا قدم الســفير رســالة شــكر من مفــوض العالقات 
الخارجية للمجلس التشريعي الفلسطيني عبد اهللا عبد 
اهللا التــي قدم فيهــا دعوة ألعضاء البرلمــان الكوبيكي 
لزيارة فلســطين. كما شــكر الســفير حمد الوزير ليزيه 
علــى الدعــم التاريخــي الــذي تقدمه مقاطعــة كوبيك 
للشعب الفلسطيني وخصوصا في مجال التعليم والصحة 
والتنمية االقتصادية، واســتكملوا اجتماعهم في نقاش 

سبل التعاون المستقبلي.


