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محليات

في االعتصام األسبوعي لذويهم بغزة

األسرى بحاجة للحرية والفعاليات االسنادية وليس للكوبونات الرمضانية
غــزة - الحياة الجديدة - نفوذ البكري - على مدار عدة ســنوات لم يتمكن 
آالف األســرى من االجتماع مع ذويهم على مائدة شهر رمضان المبارك الذي 
يتصــف بالطقوس والعادات العائلية الخاصة، مثلما لم يســمع العديد منهم 
عبارات التهاني الخاصة بقدوم هذا الشــهر الفضيل وذلك في ظل اســتمرار 
اعتقالهم في ســجون االحتالل وحرمان ذويهم من الزيارات مثلما حرموا من 

حقهم في تلقي المستلزمات الرمضانية واالحتياجات األساسية.
وإن كان شهر رمضان الفضيل أتى هذا العام في ظل استمرار االنقسام وارتفاع 
درجــات الحرارة فإن الوضع في ســجون االحتالل يزداد صعوبة وســوءا جراء 
تصاعد الممارسات االحتاللية بحق األسرى واستمرار االضراب عن الطعام لعدد 
منهم كما أن الزيارات التي تم االعالن عنها لعدد من أهالي أســرى غزة تتم 
وفق شــروط واجراءات اسرائيلية تحرم األسير وذويه من حقهم في احتضان 
بعضهم البعض أو حتى اإلســتماع لكلماتهم بصــورة مالئمة في ظل اتباع 
سياسة التشويش والمماطلة التي تتبعها مصلحة السجون بصورة معتادة.

ورغم أن االعتصام األســبوعي المعتاد ألهالي األسرى في غزة أمس، تصادف 
مع الجولة الثانية لزيارات األهالي إال أن قاعة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بغزة شــهدت كعادتها للحضور المكثف لألهالي وممثلي القوى والمؤسسات 
المختصة بشؤون األسرى في ظل النقص في المستلزمات الرمضانية وأيضا 

استمرار اضراب عدد من األسرى لعدة شهور متتالية.
وفــي هذا الســياق، قالت المواطنــة أم ابراهيم والدة األســير ابراهيم بارود 
المعتقل في سجن ريمون انها تمكنت من زيارة ابنها في الدفعة األولى من 
برنامج الزيارات وشعرت بالسعادة عندما رأت المعنويات العالية لدى األسرى 
رغــم معاناتهــم الصعبة، موضحة أن الزيارة كانت لمدة نصف ســاعة وضاع 
فيها الوقت والكالم بســبب اســتخدام مصلحة الســجون للجدار والسماعات 
والتشــويش وكل هــذا يؤدي إلى عدم تمتع األســير وذويــه بالزيارة أو حتى 
االســتماع للكلمات بالشــكل المطلوب ويتم االكتفــاء بتلويح األيدي وتبادل 

االبتسامات.
من جهتها، قالت والدة األسير أحمد اللحام المحكوم بثماني سنوات في سجن 
ريمون أنها كانت تحلم بالزيارة لالطمئنان على ابنها خاصة في شهر رمضان 

وتأمل بأن يتم تحرير األسرى واالجتماع مع ذويهم في المناسبات العائلية.
وقالت المواطنة أم وائل والدة األســير هاني داوود المحكوم بعشــر سنوات 
ومضى على اعتقاله أكثر من سبع سنوات أنها تعيش حالة من القلق الحقيقي 
على حياة ابنها ال سيما وأنه اعتقل وهو مصاب في بطنه وأصيب بتمزق في 
األمعاء وتم اجراء عدة عمليات جراحية له في مستشــفى ســجن الرملة وبعد 
ذلــك تعرض لعمليات العزل والتنقل من ســجن إلى آخر فأحيانا يتم احتجازه 
في زنزانة بســجن ريمــون وبعد ذلك يتم نقله إلى ســجن نفحة خاصة بعد 
مشــاركته في عملية االضراب عن الطعام وال تعرف في الوقت الحالي ما هو 

وضعه الصحي أو حتى مكان اعتقاله.
وأوضحت المواطنة أم اكرم والدة األســير حازم حسنين المحكوم بـ 16سنة 
ومضى على اعتقاله أكثر من ثماني سنوات في سجن ريمون أنها لم تتمكن 
من زيارته مثلما لم تستلم منه أي رسالة منذ خوض األسرى لمعركة األمعاء 
الخاوية، مؤكدة أنها كغيرها من أهالي األسرى تشعر باألسى والحرمان خالل 

شهر رمضان في ظل عدم اجتماع العائلة على مائدة واحدة.
وفــي خارج قاعــة اللجنة الدولية للصليب األحمر تم عقــد وقفة تضامنية مع 
األسرى الذين يواصلون خوض االضراب عن الطعام ومن بينهم األسير أكرم 

الرخاوي الذي مضى على اعتقاله أكثر من مئة يوم.
وقال األســير المحرر توفيق أبو نعيم انه رغم استنهاض برنامج الزيارات فإن 
العديد من األســرى لم يتمكنوا من اســتماع عبارات التهاني الخاصة بشهر 
رمضان ومن بينهم األســيران أكرم الريخاوي وأيمن الشراونة الذي تم على 
اعتقاله بعد تحرره في صفقة التبادل واألســير حسن الصفدي الذي لم تلتزم 

اسرائيل باالفراج عنه رغم انتهاء مدة اعتقاله.
وشدد على ضرورة البحث عن كافة الوسائل لتحرير األسرى من سجون االحتالل 

وتفعيل دور المواثيق الدولية لحقوق االنسان تجاه حقوق األسرى.
مــن جهته, قال ناصر الفار عضو لجنة األســرى للقوى الوطنية واالســالمية 
أن األســير أكرم الرخاوي يدخل التاريخ النضالي واالنســاني من أوسع أبوابه 
كونه صاحب االضراب المفتوح عن الطعام واألطول في تاريخ الحركة الوطنية 

األسيرة وفي التاريخ العالمي حيث خاض االضراب لما يزيد على مئة يوم.
وتطرق إلى القرارات واألحكام الصورية االســرائيلية الظالمة ومنها االعتقال 
االداري والعزل االنفرادي التعسفي وفرض الغرامات والحرمان من الزيارة إلى 
جانب سن قوانين عنصرية جديدة وتطبيق العقوبات الذي يحمل الرقم 103 
والذي أقره الكنيست االسرائيلي عام 1977 حيث كان أول ضحايا هذا القانون 
العنصري هو األســير محمد مهرة ويجيز هذا القانون لجنود االحتالل توجيه 

التهم الظالمة لألسير والحكم عليه في زمن محدد.
وشــدد الفار على دور اللجنة الدولية للصليب األحمر للضغط على ســلطات 
االحتــالل والقيام بخطوات جادة وملموســة العادة تفعيــل برنامج الزيارات 
وبشــكل كامل بعيدا عــن التفرد والشــروط والمعايير والتجزئــة العنصرية 
االسرائيلية الهادفة لقتل الفرح في نفوس األسرى وذويهم, مشيرا إلى ضرورة 
قيام المؤسسات الدولية بدورها لمتابعة أوضاع األسرى جراء ما يتعرضون له 
من سياســة االهمال الطبي مؤكدا على أهمية اســتمرار الفعاليات االسنادية 
لألسرى إلى حين تحريرهم من سجون االحتالل وذلك من خالل صياغة برنامج 

وطني لنصرتهم ومساندتهم في معركة الحرية والكرامة.
وأعرب أهالي األســرى عن أملهم في تحســين الظــروف االعتقالية ألبنائهم 
وتقديم كافة أشكال الدعم واالسناد لهم خاصة في شهر رمضان, مشيرين إلى 
حملة الكوبونات التي يتم توزيعها من خالل بعض المؤسسات ومنها جامعة 

الدول العربية مؤكدين أن أبناءهم بحاجة للحرية وليس الكبونات اإلغاثية.

تقرير اخباري

«مؤسسة االقصى»: مؤسسات اسرائيلية تجرف 
وتنبش عشرات القبور في مقبرة مجدل صادق 

القــدس المحتلــة - الحياة الجديدة - ذكرت «مؤسســة 
األقصــى للوقف والتــراث» في بيان لها امــس االثنين ان 
مؤسسات اسرائيلية منها بلدية راس العين ووزارة االسكان 
االســرائيلية قامت في االيام االخيرة بجرف ونبش عشرات 
القبور في مقبرة قرية مجدل صادق المهجرة عام 1948م, 
فيما تخطط في هذه االيام لتدمير مئات القبور في المقبرة 
الممتدة على مســاحة عشرات الدونمات، وذلك بهدف شق 
شــوارع وبناء آالف الشــقق الســكنية على أنقاض جماجم 

المسلمين.
وكشــفت هذه المعلومات خالل جوالت ميدانية كان آخرها 
امس، قام بها وفد من «مؤسسة االقصى» وقف على رأسه 
عبد المجيد محمد- مسؤول ملف المقدسات في «مؤسسة 

االقصى»- حيث شــاهد الوفد عددا من الجماجم والعظام 
المنتشرة على سفح المقبرة من الجهة الشمالية الشرقية, 
وعــددا من القبور المدمــرة, وقام الوفد بجولــة في انحاء 
المقبرة المتسعة جداً, باالضافة الى االطالع على جرف جزء 
مــن القبور في الجهة الجنوبية منها، حيث تم البدء بشــق 

شارع كبير على حساب المقبرة.
ووصفت «مؤسســة االقصى» ما يحدث فــي مقبرة مجدل 
صادق بأنه جريمة كبرى بحق المقبرة واالموات المدفونين 
فيهــا، في حين أكدت المؤسســة انها لــن تألو جهداً ولن 
توفر وسيلة شرعية االّ وستقوم بها من اجل التصدي لهذه 
الجريمــة، بالتعاون مع كل الخيريــن من اهلنا في الداخل 

الفلسطيني وقيادات الوسط العربي.

قبر تم نبشه في قرية مجدل الصادق المهجرة.             (صورة من مؤسسة االقصى)

مساومات إلبعاده خارج الوطن

االسير أيمن شراونة يواصل إضرابه المفتوح 
لليوم العشرين احتجاجا على إعادة اعتقاله

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أفــاد 
تقرير صادر عن وزارة شــؤون األسرى 
والمحررين أن االسير أيمن إسماعيل 
الشــراونة مــن دورا قضــاء الخليــل، 
يخــوض إضرابا مفتوحا عــن الطعام 
لليوم العشــرين على التوالي احتجاجا 
علــى إعــادة اعتقالــه دون أي مبــرر 
قانوني، يذكر ان االسير الشراونة من 
محرري صفقة شــاليط وكان محكوما 
بالســجن لمدة 38 عامــا، وتم إطالق 
ســراحه في الصفقــة وأعيــد اعتقاله 

بتاريخ 2012/1/31.
وقال االسير الشــراونة لمحامي وزارة 
األســرى رامي العلمي الــذي زاره في 
ســجن رامــون انــه منذ اليــوم األول 
العتقالــه عرضــت عليــه المخابــرات 
اإلســرائيلية اإلبعاد إلى خارج الوطن 
إمــا إلى قطاع غزة أو إلى األردن، لكنه 

رفــض ذلــك موضحــا أن مســاومات 
مفاوضات تجري معه من أجل إبعاده.

وقال شراونة انه يشعر بتدهور وضعه 
الصحي بســبب اإلضراب وهبوط في 
الوزن والشعور بالتعب واإلرهاق وآالم 

شديدة في الظهر والركب.
وقال ان طبيب الســجن ســاومه على 
إعطائه إبرة مسكنة مقابل فك إضرابه 

فرفض ذلك.
وطالب شــراونة بإثارة قضية أســرى 

صفقة شــاليط المحررين الذين أعيد 
اعتقالهم دون وجه حق.

وجدير بالذكر أن 7 أسرى محررين في 
صفقة شاليط أعادت سلطات االحتالل 

اعتقالهم بعد تحررهم وهم:
أيمن شراونة – الخليل، أيمن أبو داود 
– الخليل، يوســف شــتيوي- قلقيلية، 
محمــد معزوز مصالحــة – جنين، إياد 
عطــا أبو فنــون- بيت لحــم، إبراهيم 
أبو حجلة- رام اهللا، ســامر عيســاوي- 

العيسوية.
واســتندت سلطات االحتالل في إعادة 
اعتقال األسرى المحررين إلى ما سمته 
التعليمــات األمنيــة وصالحيات قوات 
الجيش ولجنة تخفيف األحكام وبحجة 
مخالفــة لشــروط ما يســمى تخفيف 
األحــكام الصادرة عن قيــادة الجيش 
والتي ال يعلم بها األسرى المحررين. 

االسير ايمن الشراونة

اجتماع لمناقشة عمل االتحادات 
والنقابات العمالية خالل شهر رمضان

رام اهللا - الحياة الجديدة - عقد االتحاد العام لعمال فلسطين أمس اجتماعا في 
مقــر االمانة العامة لالتحاد بحضور االمين العام حيدر ابراهيم وعدد من اعضاء 
االمانة العامة ودوائر التنظيم النقابي لمناقشة عمل االتحاد والنقابات العمالية 

الفرعية والوطنية خالل شهر رمضان المبارك.
وهنأ ابراهيم عمال فلسطين والعمال العرب لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 
مطالبا بمزيد من الدعم المادي والمســاعدات العينية للعمال في هذا الشــهر 
الفضيل، ودعا السلطة الى توسيع دائرة المساعدات لتشمل العمال العاطلين عن 
العمل. كما تمت مناقشــة البرنامج الذي اتفق عليه من مختلف الدوائر لتنفيذه 
خالل شهر رمضان وهو عبارة عن عقد اجتماعات لكافة النقابات الوطنية ابتداء 
من األسبوع الحالي الذي سيعقد فيه نقابتا النقل والزراعة اجتماعهما لمناقشة 

البرنامج المستقبلي لهذه النقابات.
 وأعلن محمد العرقاوي نائب األمين العام ان االتحاد جاد في مســيرته من اجل 
خلــق وتعزيز دور النقابــات الديمقراطية في المجتمع المحلي، مؤكدا أن الفروع 
ونقاباتهــا الفرعية والنقابات الوطنية أبدت اســتعدادها مــن اجل دعم االتحاد 
العام لعمال فلسطين بكافة تشكيالته النقابية المنسجمة مع القاعدة العمالية 

ومتطلباتها المطلبية والنضالية.
 وقال عرقاوي من أهمية المحاوالت الجارية للنيل من وحدة االتحاد العام لعمال 
فلسطين ووحدة نقاباته وفروعه تحت إطار االتحاد الشرعي، االتحاد العام لعمال 
فلســطين على اعتباره االتحاد الشــرعي الذي ينطلق من قاعدة انه من األذرع 
األساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معبرا عن ثقة عمال فلسطين باتحادهم 

القوي وبأمينه العام حيدر إبراهيم.

احتفال باختتام مخيم صيفي في جنين
جنيــن - وفــا- احتفل في مدينــة جنين، امس اإلثنيــن، باختتام 
فعاليــات المخيم الصيفي الممول من اللجنة الوطنية للمخيمات 
الصيفية، وبالشــراكة بين مركز بلدية جنين الشــبابي ‹شــارك› 
ومجلــس محلي شــبابي جنين، ومؤسســة شــركاء فــي التنمية 

المستدامة (نت كتابي).
وشــارك في المخيم نحو 160 طفال من كال الجنسين، من الفئة 
العمريــة 7 إلى 13 عاما، وتكــون المخيم من خمس زوايا وهي: 
الرياضة والتفريغ االنفعالي، وأدارتها طيلة فترة المخيم متدربات 
ضمن مشــروع التعاون الرياضي الفلسطيني الفرنسي، حيث تم 
تدريب الطالب من قبل المتدربات ضمن البرنامج على العديد من 
المهــارات الرياضية وآليات اللعب، وأيضا زاوية الكتابة اإلبداعية 
حيث تم تدريب المشاركين على التفكير اإلبداعي وآليات تطوير 

الكتابة اإلبداعية واختيار النصوص، وفي زاوية الفن التشــكيلي 
واألعمال اليدوية تم تعليم الطالب وتدريبهم على العمل اليدوي 
وعمل األشــكال اليدوية الجميلة واســتخدام مخلفات اإلنســان 
كالجرائد واألواني البالســتيكية وأوراق الشــجر المتســاقطة في 
عمل أشــكال يمكن أن تكون مفيدة ويمكن اســتخدامها للزينة 
بــدل إلقائها في مكبات القمامة أو طرحها في الشــوارع لتصبح 
مصدر إزعاج للمواطنين، وفي زاوية الدراما والمســرح تم تدريب 
الطــالب على عمل اسكتشــات مســرحية قصيــرة هادفة تمثل 
القضايــا المجتمعية لتعزيــز القضايا اإليجابيــة منها، من خالل 
المسرح والدراما والفلكلور، والزاوية األخيرة زاوية التثقيف الوطني 
والمدنــي وأيضــا التثقيف الصحي، حيث تم تعريف المشــاركين 
باألمراض الســارية حاليا وطرق الوقاية منها، وقام مهند خلوف 

بتشــريح بعض الحيوانات لتعريف الطالب ومشاركتهم بالتعرف 
على كل أعضاء الجســم عند اإلنسان، ووظائف كل عضو وطريقة 
حماية هذه العضو من التلف، وزاوية تكنولوجيا المعلومات التي 
يتولــى األشــراف عليه مشــرفون من PSD لنشــر ثقافة التقدم 
التكنولوجي وتعريف المشاركين في المخيم على آخر ما وصل إليه 
العلم في هذه المجال، وأيضا التعريف بمشروع ‹نت كتابي›، والذي 

يستهدف تأمين أجهزة ‹الب توب› لكل الطلبة بأسعار معقولة.
وشارك الدفاع المدني المشاركين بيوم لتعريفهم على السالمة 

المنزلية والشخصية.
وفي نهاية المخيم تم تنظيم رحلة جماعية لألطفال، زاروا خاللها 
المتحــف الطبيعي وحديقة الحيوانات في مدينة قلقيلية، وكذلك 

منتجع الواحة بمدينة طولكرم.

 CHF القواسمي يناقش مع مؤسسة
الدولية مشاريع تطوير وزارة الحكم المحلي

البيرة - الحياة الجديدة - ناقش وزير 
الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي 
مع مؤسســة (CHF) الدولية مشاريع 
تطويــر وزارة الحكــم المحلي بحضور 
الوكيــل المســاعد لشــؤون الهيئات 
المحليــة عبــد الكريم ســدر والوكيل 
المســاعد لشــؤون المديريات محمد 
حسن جبارين ولنا ابوحجلة مدير عام 
مؤسســة (CHF) الدوليــة وعدد من 
المدراء العامين في الوزارة والمديريات 
 (CHF) وعدد من موظفين مؤسســة
الدوليــة. كمــا تمت خــالل االجتماع 
مناقشة مشاريع تطوير  البنية التحتية 
( LGI ) الــذي يهدف الى تعزيز البيئة 
المواتيــة لحكم محلي رشــيد وتوفير 

البنيــة التحتيــة االساســية الالزمــة 
لضمان التنمية المحلية المســتدامة، 
من خالل توفير مستوى معيشي أفضل 

للمواطن.
ورحــب القواســمي بالحضور وشــكر 
مؤسســة (CHF) الدولية على الدعم 
الــذي تقدمه لقطاع الحكــم المحلي، 
مشــيرا إلى أهمية المجالس الشبابية 
المحلية وإلى إمكانية توسيع القاعدة 
االنتخابية لهــذه المجالس وتوعيتها 
تجــاه قضايا الحكــم المحلي والتركيز 
علــى ديمومــة هــذه المجالــس بعد 

نجاحها.
واشــار القواســمي إلى إمكانية إيجاد 
تعاون مع مؤسسة (CHF) في برنامج 

الـــ(VDP) الــذي يهدف الــى تطوير 
الفلســطينية في  القروية  المجالــس 
القــرى، مشــددا علــى إشــراك اتحاد 
الهيئات المحلية فــي كل األمور التي 
تخص الهيئــات المحلية ألهميته في 
المساعدة ورسم السياسات والخطط.

والجدير بالذكر أن البرنامج ســيعمل 
فــي التجمعــات المهمشــة التــي تم 
تحديدها من خالل دراسة االحتياجات 
لتجمعات  االجتماعيــة واالقتصاديــة 
سكانية مختلفة، باإلضافة إلى بعض 
البلديات المختارة، وســيوفر البرنامج 
القيام بتنفيذ عدد من مشــاريع البنية 
التحتية «قائمة بحد ذاتها» في جميع 

أنحاء الضفة.

بلدية خان يونس تنجز تطوير شارع الرشيد الساحلي بغزة
خــان يونس - الحياة الجديدة - انجــزت بلدية خان يونس، 
جنوب قطاع غزة، عملية مشروع تطوير شارع الرشيد الساحلي 
المــوازي لشــاطىء البحر البالغ طوله (9) كــم بكلفة إجمالية 
بلغت (2) مليون دوالر بتمويل من برنامج دول مجلس التعاون 
الخليجي إلعمار غزة - مؤسســة البنك اإلســالمي للتنمية من 
خالل المجلس اإلقتصادي الفلسطيني (بكدار). ويمتد الشارع 
المذكور بدًء من حدود بلدية القرارة شماالً وحتى حدود بلدية 
رفح جنوباً ويصل المحافظات الشــمالية بالجنوبية وبات ممراً 
رئيسياً للمركبات وعموم المصطافين عدا عن خدمته المباشرة 
في تعزيز النشاط السياحي غرب خان يونس (المواصي) التي 
عانــت مــن اإلحتالل اإلســرائيلي ألكثر مــن (35) عاماً وأعاق 
نموها وتطورها الطبيعي. وشــدد رئيــس بلدية خان يونس 
محمد الفرا، على أهمية األعمال التي تم تنفيذها في الشــارع 
المذكــور واصفاً إياه بــــ (الطريق الدولي)، مبينــاً أن البلدية 
بادرت إلى تنفيذ المشــروع كونه يعاني من الضيق وإنحســار 

اإلســفلت وإهترائه في مواضع عده إلى جانب وجود مسافات 
كبيرة ال يوجد بها طبقة إســفلت بالمطلــق. وأوضح الفرا أن 
جميع المواطنين وعابري الطريق كانوا يعانون من وجود الحفر 
والعيوب اإلســفلتية التي أرقت حياتهم وســاهمت في إرتفاع 
نسبة حوادث الطرق التي كبدت أبناء خان يونس خسائر فادحة 
بالممتلكات واألرواح، مما إستدعى إلى سرعة تطويره من خالل 
البحث عن التمويل الالزم حيث كانت اإلستجابة السريعة من 

مؤسسة البنك اإلسالمي للتنمية.
 وذكر رئيس البلدية أن األعمال في تطوير الشــارع إســتمرت 
العــام ونيف، حيث أنجز المشــروع على عــدة مراحل المتمثلة 
في أعمال التوســعة على جانبي الطريق وإزاحة الرمال الزائدة 
وتحديد المناســيب لكامــل الطريق وإعداد جــداول الكميات 
والرفع المســاحي ومن ثم البدء بفرد وتدميك التربة الزلطية 
(ناتج كسارة) ورشها بالمياه ودحلها وفرد الزفتة السائلة ومن 

ثم الطبقة اإلسفلتية.

محافظ الخليل يلتقي مبادرة «ليش مكشر رمضان كريم»
الخليل -الحياة الجديدة - التقى محافظ الخليل كامل حميد مجموعة شــبابية 
أطلقت مبادرة شبابية بعنوان «ليش مكشر رمضان كريم» وهي مبادرة تهدف 
الى رســم االبتســامة على جوة المواطنين وتعزيز مفهوم العمل التطوعي بين 

الشباب باالضافة الى دعم المنتج المحلي.
وأكــد حميد ترحيبــه بأي مبادرة أو فكرة شــبابية فلســطينية، معربا عن فخره 

بالمبادرة التي قدمها األعضاء داعيا الى مزيد من العطاء من أجل فلسطين.
وأكد أعضاء المبادرة أن الحملة ستنطلق اليوم حيث ستنتشر المجموعات الشبابية 
بزي خاص على مداخل المحافظة لتقديم وجبات االفطار للمتأخرين عن االفطار 
لبعث األمل في نفوس شعبنا بان الشباب هم بناة المستقبل وجزء ال يتجزأ من 

شعبنا الذي يناضل ويصمد في هذه األرض.

لجنة المرابطين تدعو الى شد الرحال لألقصى 
وتطالب بإنعاش اقتصاد المدينة المقدسة

رام اهللا - الحياة الجديدة - دعت لجنة المرابطين في القدس 
الشريف ابناء شعبنا الى شد الرحال للمسجد االقصى المبارك 
في هذا الشــهر الكريم، وطالبت اهلنا في الداخل بإنعاش 
الحركــة االقتصادية في اســواق القدس التــي تعاني من 
الكســاد بفعل الحصار الخانق الذي تفرضه اسرائيل عليها. 
وقال رئيس اللجنة يوســف مخيمر ان "المرابطين" نشــرت 
اعضاءها وكوادرها في كافة باحات المسجد االقصى المبارك 
بهدف مســاعدة المصلين القادمين من محافظات الضفة 
والداخل وتقديم كل ما يلزم لهم في هذا الشهر الفضيل.

 واشار الى ان اللجنة تواصل برنامج مساعدة اهلنا القادمين 
من قطاع غزة سواء للعالج في مستشفيات القدس او بهدف 
العبادة في المسجد االقصى طوال الشهر الفضيل وكذلك 
اهلنا القادمين من الشمال من خالل توفير كافة االحتياجات 

والمتطلبات التي يحتاجها الصائم.
 واوضــح ان اللجنــة بصــدد اقامة افطــارات خيرية للفئات 

المحتاجة من ابناء شعبنا للتعبير عن التراحم والتعاضد. 
علــى صعيد اخــر نــددت اللجنة بإقــدام عضو الكنيســت 
المتطرف ميخائيل بن اري بتمزيق االنجيل المقدس، وقالت 
على لسان رئيسها ان موجة التطرف واحتقار االديان االخرى 
لدى المتطرفين اليهود وصلت الى مرحلة خطيرة ال يمكن 
السكوت عليها. كما استنكرت اللجنة التهديدات التي تلقاها 
عضو الكنيست العربي الدكتور احمد الطيبي بقتله ألنه قام 
بتمزيق صورة الحاخام المتطرف مئير كهانا ردا على تمزيق 
االنجيل المقــدس.  ودعت اللجنة الــى تنظم حملة دولية 
تفضح المؤسســة الرسمية االسرائيلية التي ترعى التطرف 

الديني وال تحاسب مقترفيه.

إطالق مشروع «هوية الجئ» في خان يونس
خــان يونس - وفا- أعلنت اللجنة الشــعبية لالجئيــن- خان يونس، في 
دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن إطالقها مشروع 
«هوية الجئ»، الذي يؤكد أن حق العودة ال يمكن ألي الجئ فلســطيني 

أن يتنازل عنه.
وأوضــح مقــرر اللجنة اإلعالمية للجنة رأفت طومــان، امس، لـ «وفا»، أن 
اللجنة وزعت الدفعة األولى من «هوية الجئ» على 70 طفال وطفلة، وهي 
بطاقة لألشبال والزهرات من سن 6 حتى 16 عاما، وتضمنت البطاقة اسم 
الشبل أو الزهرة وبلدته األصلية، إضافة إلى رقم بطاقة التموين الصادر 

من وكالة الغوث الدولية.
وقــال: «كتب على البطاقة قســم العــودة لتوريث حق العــودة لألجيال 
القادمــة، فالكبار يورثون للصغار بعكس النظرية الصهيونية التي تقول 
إن الكبــار يموتون والصغار ينســون.لون البطاقة أزرق ليدلل على أن ال 
واليــة على الالجئين إال لوكالة الغوث، فال يمكن للوكالة أن تتنصل من 

خدماتها ومسؤولياتها الرئيسية تجاه الالجئين وقضيتهم العادلة».
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الشعبية لالجئين مازن أبو زيد، أن «مشروع 
إصــدار بطاقة الجئ لألطفال لــم يأت بمحض الصدفة، بل جاء نابعا من 
خــالل حرصنا على دحض كل االدعــاءات الصهيونية التي تحاول طمس 
قضيتنا العادلة وإنهاء ملف الالجئين والبحث عن الوطن البديل، فنظرية 
أن الكبار يموتون والصغار ينســون هي خاطئة وزائفة، ألننا اليوم نؤكد 

أن الكبار يورثون للصغار، فال يمكن لنا أن ننسى أو نتنازل عن حقنا».
وأضاف أبو زيد: ســيتم اإلعالن خالل شــهر رمضان المبارك عن مسابقة 
أفضل بحث لألطفال، بحيث يقدم كل طفل بحثا عن قريته األصلية التي 

هجر أهله منها.
وأشار المستشار القانوني للجنة الشعبية لالجئين أحمد النبريص، إلى أن 
هذا المشروع هو بداية لسلسلة مشاريع ستنظمها اللجنة من أجل إثارة 
الرأي العام العالمي، والستمرار المطالبة بحقوقنا حتى تحقيق حلم العودة.

بــدوره، بين مفوض إصــدار بطاقة الجئ في دول أوروبــا جبر أبو النجا، 
أن هذا المشــروع هو ليس مشــروعا محليا، بل تم تعميمه على العديد 
من ســفاراتنا في مختلف الدول، وسيتم العمل على مضاعفة الجهد حتى 
يتــم تعميمهــا على معظم دول العالم ليعلم الجميــع أننا ما زلنا نطالب 
بحقوقنــا ويجب على المجتمــع الدولي الوقوف أمام مســؤولياته إلنهاء 

قضية الالجئين وتعويضهم.

مغادرة 33 عائلة من غزة لزيارة 27 أسيرا في سجون االحتالل
غــزة - وفا- توجهت صباح امس، ثالث وثالثون عائلة من 
أهالي األسرى في قطاع غزة، لزيارة أبنائهم وعددهم سبعة 
وعشــرون أســيرا، في ســجن "نفحة" عبر معبر بيت حانون 

"إيرز" شمال قطاع غزة.
وقــال الناطق باســم اللجنــة الدولية للصليــب األحمر في 
القطاع، أيمن الشهابي، لمراسل "وفا" في غزة:"إن 33 عائلة 
فلســطينية من أهالي األسرى في سجن نفحة اإلسرائيلي، 
توجهــوا امس، في حافالت تابعــة للجنة أقلتهم لزيارة 27 
أســيرا من أبنائهم وذويهم، في الدفعة الثانية التي تسمح 

لهم إسرائيل بزيارتهم".

وأضــاف أن هــذه الدفعة تمت وفقا لآلليــة التي اتبعت في 
الدفــة األولى، حيث تجمع أهالي األســرى عند الرابعة فجرا 
في مقر اللجنة، وتم نقلهم بالحافالت إلى معبر بيت حانون 

ومنه إلى سجن نفحة الصحراوي.
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، سمحت اإلثنين الماضي 
ألربعين عائلة بزيارة 24 أسيرا في الدفعة األولى من أهالي 

القطاع، في سجن "رامون" االحتاللي.
يذكر أنه يقبع في ســجون االحتالل اإلســرائيلي، نحو477 
أســيرا من مواطنــي القطاع، ولم تســمح قــوات االحتالل 

لذويهم بزيارتهم منذ نحو ست سنوات.

جمعية المرأة العاملة تدين
 قتل فتاتين في غزة وطولكرم

أطفال من أريحا يشاركون في مخيم صيفي بفرنسا

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - أدانت 
جمعية المرأة العاملة الفلســطينية 
للتنمية قتل فتاتين على أيدي أفراد 
عائلتهما في قطــاع غزة وطولكرم، 
وقالــت في بيان صحفــي امس انها 
تنظر وببالــغ القلــق والخطورة الى 
تنامي هــذه الظاهرة فــي مجتمعنا 
والــى فشــل متحملي المســؤولية 
وصناع القــرار في ضمان حق المرأة 
الفلســطينية فــي عيش حيــاة آمنة 

وخاليــة مــن العنــف. واضافــت إن 
جمعية المرأة العاملة الفلســطينية 
للتنمية تستنكر بشدة تكرار حوادث 
القتل للنســاء والفتيــات في األرض 
الفلسطينية تلك التي يربطها الجناة 
بمبــررات يختلقونهــا أو حتــى دون 
مبررات، وحيث إن تلك الجرائم غالبا 
ما يربطهــا األهل بجرائم الشــرف. 
واشارت الى أن تلك الجرائم البشعة 
تتعارض وتتنافى مع كل قيم ومبادئ 

حقوق اإلنســان وتحديــدا الحق في 
الحيــاة، وتشــكل انتهــاكا صارخــا 
الدولية  القوانين والشرائع  لمختلف 
والدينية، وطالبت السلطة الوطنية 
بمحاكمة الجناة واتخاذ كافة التدابير 
واإلجــراءات التي من شــأنها توفير 
حيــاة آمنــة خاليــة من العنــف تبعا 
لتوصيات اتفاقية «سيداو» ومختلف 
االتفاقيات الدوليــة الخاصة بحقوق 

المرأة.

أريحا - الحياة الجديدة - اختتم وفد 
من أطفال مدينة أريحا زيارة الى فرنسا 
شــارك خاللها في مخيم صيفي هناك 
فــي اطار عالقــة التعاون بيــن بلدية 
أريحا ومدينة فيتري الفرنســية. وضم 
الوفد ثالثة عشر طفال رافقهم مسؤول 
االعــالم في البلديــة محمد عزموطي 
وجمانــة عوض من العالقــات العامة 

في البلدية.
والتقــى وفــد االطفال رئيــس بلدية 
فيتــري وعددا مــن أعضــاء المجلس 
البلدي وأهالي المدينة من اصل عربي.

وشارك وفد األطفال في مخيم صيفي 
لمدة عشرة ايام في مركز تابع لبلدية 
فيتــري ويقع في مدينــة ميودي، إلى 
جانب مشــاركة ثالثين طفال فرنســيا 

من ذات الفئــة العمرية والتي تتراوح 
من عشر إلى احدى عشرة سنة.

وشمل المخيم العديد من النشاطات 
والفعاليــات منهــا الفكريــة وأخــرى 
رياضية ومســابقات وزيــارات لمواقع 
ومســير في الجبال، إلى جانب تســلق 
الجبال الشاهقة والتخييم في الطبيعة 

الخضراء لمدة ثالثة أيام.


