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 تدهور الوضع
لوكالة فرانس برس «تمنع اســرائيل المؤسسات الدولية مثل 
الصليــب االحمر وأعضــاء عرب في الكنيســت والمحامين من 
زيــارة األســرى المضربين. وهذا إجــراء غيــر قانوني ومناف 
ألبســط الحقوق االنسانية». وأضافت البرغوثي «ان مجموعة 
من المحامين حصلوا على قرار من المحكمة العليا االسرائيلية 
لزيــارة المضربيــن، غير ان انهــم فوجئوا حينمــا توجهوا الى 
الســجون بمنعهم من مقابلة االســرى بحجــة ان وضع هؤالء 

الصحي ال يسمح بجلبهم للمقابلة».

مجلس الوزراء: 
الوطنــي األساســي يتمثل بإنهاء االنقســام، في ظــل اإلقرار 
الدولي المتزايد بحقوق شــعبنا، لنرســم معاً رؤية فلسطينية 
فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
ألرضنا، والتخلص من االســتيطان وجــدار الفصل العنصري، 
وتحريــر أســرانا األبطــال، وإنجاز حقوق شــعبنا فــي الحرية 
واالستقالل وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 
علــى حدود عــام 1967م وعاصمتها القدس الشــريف، وجدد 
المجلس تأكيده على جاهزية الحكومة الفورية لتسلم الوزارات 

والدوائر الحكومية في قطاع غزة».

نتنياهو يلغي
من جهته، المح غابريال للصحفيين الى أن إللغاء اللقاء اعتبارات 
سياسية محلية، مع التقليل من اهمية اآلثار المترتبة على هذا 
الحادث الدبلوماسي. وقال «يجب علينا أال نكون ألعوبة في يد 
السياســة الداخلية اإلســرائيلية (...) ال أرى أنها كارثة، كما ان 

العالقات بين بلدينا لن تتغير بأي شكل من األشكال».
ويعــد الغاء الزيــارة ضربــة علنية نــادرة للعالقــات االلمانية 
االســرائيلية الوثيقــة، حيــث تعتبــر المانيا احد اقــوى داعمي 
اســرائيل في اوروبا. ويأتي ذلك في فترة تشهد فيها العالقات 
الثنائية بين البلدين بعض الفتور، خصوصا بسبب االستيطان 
االســرائيلي في االراضي الفلســطينية المحتلة الذي انتقدته 

برلين.
وكان غابريال صرح قبل ذلك لمحطة التلفزيون العامة االلمانية 
انــه «من الطبيعي خــالل زياراتنا للخــارج ان نلتقي بممثلين 

للمجتمع المدني».
وترصد «كســر الصمــت» انتهــاكات الجيش االســرائيلي في 
االراضي الفلســطينية المحتلة، بينما تنشــط «بتسيلم» في 
توثيــق االعتــداءات والدفاع عن حقوق االنســان وقد عارضت 

بشدة بناء المستوطنات اإلسرائيلية.
من جانب آخر، أيدت نائبة وزير الخارجية االســرائيلي تســيبي 
حوطفيلــي موقف رئيــس الحكومة وقالــت الذاعة الجيش ان 
«وزارة الخارجيــة تخــوض منذ عامين معركــة ضد المنظمات 
المناهضة السرائيل التي تمولها الدول االوروبية بشكل كبير».  

الرئيس اللبناني
وتحدث الزميل محمد اللحام، الذي حضر االجتماع بصفته رئيسا 
للجنــة الحريات فــي نقابة الصحفيين الفلســطينيين، موجها 
شــكره للرئيس عــون، ومثمنا موقفه والشــعب اللبناني تجاه 
القضية الفلسطينية، وشارحا له مخاطر إضراب األسرى لليوم 
التاســع على التوالي. وقام اللحام بتقديم الوشاح الفلسطيني 

للرئيس عون.
كمــا التقى اللحــام على هامــش االجتماعــات، بوزير اإلعالم 
اللبناني الذي أكد بدوره ضرورة مناصرة الشــعب الفلسطيني 
وتعزيــز صمود على أرضه والوقوف مع األســرى في ســجون 

االحتالل حتى نيلهم الحرية.

األشغال الشاقة
فيمــا أدانت المحكمــة المتهــم (س.ع) بتهمة تــداول منتجات 
مستوطنات خالفا ألحكام المادة 14 فقرة 2 من القرار بقانون 
رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت 
عليه بدفع غرامة مالية 5000 دينار أردني. وجاء الحكم استنادا 
الى البينــات وبناء على المرافعات الخطيــة التي قدمتها نيابة 
االســتئناف التي مثلتها أمام المحكمة وكيل نيابة االســتئناف 

جوليانا طه.

حاول اطعامه
علــى أن ترفــع تقريرها للــوزارة خالل اســبوع، مطالبة كافة 
الهيئــات المحلية بضرورة التأكد من إجراءات الســالمة العامة 
فــي كافة المرافق التابعة لها، خاصــة تلك التي يؤمها الزوار، 

وإجراءات السالمة الخاصة بالتالميذ واالطفال فيها.
بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر اإلدارة العامة 
للنشــاطات الطالبيــة تعليــق الرحالت المدرســية إلى حديقة 
الحيوانــات في مدينة قلقيلية، بشــكل مؤقــت إلى حين اتخاذ 
تدابير السالمة العامة فيها، بعد تعرض أحد الطلبة إلصابة من 
قبل حيوان مفترس. وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجنة تحقيق 
في هذا الخصوص، وستقدم تقريراً مفصالً عن حيثيات ما جرى 
لتقدم توصياتها للجهات المختصة بأسرع ما يمكن. وأشارت إلى 
أنهــا تتابع باهتمام وضع الطالب، حيث تم نقله مباشــرة ألحد 

مشافي قلقيلية ومن ثم تحويله لمشفى النجاح.

 وقال مدير مستشــفى درويش نزال الحكومي غسان بركات، 
إن وضع الطفل الصحي مستقر وتم تحويله لمستشفى جامعة 
النجاح إلجراء عملية ترميم لما تبقى من يده اليمنى التي قطعها 

والتهمها الدب، حيث لم يبق منها سوى 10سم فقط.
من جانبه، قال منعم صيفي عم الطفل المصاب، لـ»وفا»: «كان 
ابن أخي في رحلة مدرســية، وتجاوز الشبك األول أثناء قيامه 
بتصوير الــدب بهاتف محمول، حيث إن الفتحات الموجودة في 
الشبك الموجود حول الدب كبيرة، ما مكن الدب من نهش يده». 
وأضاف أن العائلة تحمل إدارة حديقة الحيوانات والمســؤولين 
عن أمن الحديقة المســؤولية الكاملة عن السالمة العامة في 
الحديقــة، التــي ال يوجد فيها أنواع ســالمة واألطفال يصلون 

للحيوانات وهذا شيء مخيف.
وأوضــح صيفي أنــه تجرى له حاليــا عملية تنظيــف وتطهير 
للجرح ويجرى ترميم الجزء المتبقي من يده، مناشــدا الجهات 
المتخصصــة العمل بكل حزم تجاه ما حصــل من أجل حماية 
أطفالنــا. بدورهــا، رفضت البلدية التعليــق على ما حدث، في 
حين أشار مواطنون ارتادوا حديقة الحيوانات مؤخرا الى نقص 
فــي عدد العاملين فــي الحديقة لوحظ مؤخــرا، خصوصا في 
قسم الحيوانات المفترسة حيث تعرض الطفل وقاس للحادث. 
وأضافوا أنهم الحظوا وجود ثغرات في نظام الحماية الموجود 
حــول تلــك الحيوانات، مرجين ان هذا هو الســبب الرئيس لما 

تعرض له الطفل.
وأوضحوا أن الحيوانات المفترسة كانت تراقب على الدوام من 
قبل مختصين في هذا السياق إال أن تقليص عدد العاملين في 
البلدية تسبب في ضعف المراقبة وبالتالي وصول الطفل إلى 

منطقة قريبة وخطيرة من الدب ما تسبب ببتر يده.

حماس تعتدي
يتبع ألجهزة حركة «حماس»،  مصرعه شنقاً.

ووجد الموقوف محمد عاشور بربخ (43 عاماً) في السجن بمدينة 
ديــر البلح، داخل غرفته جثة هامدة حينما حاول الســجناء في 
نفس الغرفة إيقاظه. وأضاف أنه «تم على إثره نقل الموقوف 
للمستشفى وعرض الجثة على الطب الشرعي، حيث تبين وجود 

آثار حبل على العنق».
يذكر أن السجين المذكور موقوف منذ أربعة أشهر داخل سجن 

«حماس».

تتمـــــات

 االثنين المقبل عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- قــرر مجلــس 
الــوزراء امــس، اعتبار يوم اإلثنيــن الموافق 
2017/05/01م عطلة رســمية لمناسبة عيد 
العمــال العالمــي. وتقدم المجلــس بالتهنئة 
إلى عامالت وعمال فلسطين في كافة مواقع 
عملهم في الوطن والشــتات بمناســبة حلول 
األول من أيار عيد العمال العالمي، ووجه التحية 
لهم على جهدهم وعطائهم ودورهم المميز 
في مسيرة العمل والبناء طيلة مراحل نضالنا 
الوطني. وشدد على أن ضمان حقوق العمال 
يقــع في صلب أولويــات الحكومة التي تعمل 
على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة 
االجتماعيــة بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من 

شــأنه حماية حقوق العمال وضمان الحريات 
النقابيــة والحــد األدنــى لألجــور، ومكافحة 
عمالة األطفال، وكل أشكال العمل القسري، 
ووقف التمييز في االستخدام والمهنة. وتقدم 
المجلس بالشــكر والتقديــر لكافة االتحادات 
والنقابات العمالية على الدور الهام الذي تقوم 
به في الدفاع عن مصالح العمال، وعلى الجهد 
الحيوي والهام الذي تبذله يومياً لالرتقاء بواقع 

العمال وصون حقوقهم وحمايتهم.
كما شكر عمال العالم واتحاداتهم ونقاباتهم 
على تضامنهم المتواصل مع شعبنا وحقوقه 
الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والعمل 

ونيل حريته واستقالله.

 الحلو: تم رفع قانون تقاعد العسكريين 
للرئيس من أجل المصادقة عليه

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أعلن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، أنه 
تم رفع قانون تقاعد العســكريين للرئيــس محمود عباس، من أجل 

المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.
وأوضح الحلو إلذاعة «صوت فلسطين» امس، أن من أبرز مالمح هذا 
القانون أن بإمكان منتسب األمن التقاعد بعد 15 عاما من الخدمة وفي 
عمــر 45 عاما بنســبة 70 % من الراتب الذي يتقاضــاه، ووفقا لرتبته 
الحالية وليســت المســتحقة. وأضاف أن هذا القانــون اختياري ولكل 
العســكريين في المحافظات الشــمالية والجنوبيــة، موضحا أن لقائد 
الجهاز الحق في قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقا لمصلحة العمل.

 مصرع طفلين بدويين في انفجار قذيفة 
من مخلفات الجيش االسرائيلي بالنقب

القــدس المحتلة- الحياة الجديــدة- لقي طفالن 
مصرعهمــا، مســاء امس، في انفجــار قذيفة من 
مخلفات الجيش اإلســرائيلي، وقع في داخل خيمة 

في قرية الزرنوق (أبو قويدر) في النقب.
وعلم  أن الطفل األول يبلغ من العمر 8 أعوام، أما 
الطفــل الثاني فهو ابن عمــه، ويبلغ من العمر 10 
أعوام. وكانت طواقم اإلسعاف في النقب قد تلقت 
بالغا في الســاعة 19:16، وهرع المســعفون إلى 
مكان الحادث حيث تبين أن الطفلين قد فارقا الحياة.

ونقل عن أحد المســعفين قولــه إن الطفلين كانا 
فاقدي الوعي، وقد تعرضا إلصابات كثيرة وخطيرة، 

دون أن تكون هناك أية عالمات على كونهما على 
قيــد الحياة. من جهتهــا قالت الشــرطة إن خلفية 
الحــادث ال تــزال غير واضحــة، وإن قواتها توجهت 
إلى المــكان للتحقيق في ظروف الحــادث. وكانت 
تقارير أولية قد تحدثت عن انفجار مولد كهربائي 
أدى إلــى مصرع الطفلين، إال أن خبراء المتفجرات 
الذين وصلوا إلى المــكان رجحوا أن الطفلين كانا 
يعبثان بقذيفة من مخلفات الجيش. وبحسب تقرير 
الشــرطة فإن الحديث عن طفلين من عشيرة أبو 
القرينات، في حين قالت تقارير أخرى إن الطفلين 

من قرية الزرنوق.

 االحتالل يصادق على بناء 10 آالف
 وحدة استيطانية شمال القدس

القــدس المحتلة- وفا- صادقت وزارة االســكان االســرائيلية وبلدية 
االحتالل في القدس على مخطط لبناء 10 آالف وحدة استيطانية في 
المنطقة االستيطانية «عطروت» المقامة على أراضي المواطنين في 
شــمال غرب القدس المحتلة. وذكرت القناة العبرية العاشــرة، مساء 
امس، أن مخطط البناء الجديد يقع بالقرب من منازل الفلسطينيين، 
و»كان مــن المفترض الموافقة عليه منذ ســنوات إال أنه تم تجميده 

بسبب معارضة اإلدارة األميركية السابقة».

 هآرتس: 7 آالف جندي يتسربون
 من الجيش اإلسرائيلي سنويا

تل أبيب- وفا- قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، 
إن اإلحصائيات الصادرة عن الجيش اإلســرائيلي، 
تشــير إلى أن نحو 7 آالف جندي يتسربون سنويا، 

قبيل انتهاء موعد خدمتهم العسكرية.
وبحسب الصحيفة واعتمادا على اإلحصائيات التي 
حصلت عليها من الجيش والمتعلقة بالعام 2016، 
فإن كل جندي من أصل سبعة ينخرطون بصفوف 
الجيش اإلســرائيلي، ال ينهي الخدمة العســكرية 
ويتم طرده من صفوف الجيش. وذكرت الصحيفة 
أن هــذه الظاهــرة تتســع رغم محاوالت ســلطات 
الجيش الحد منها وتقليصها، بحيث إن اإلحصائيات 
المتعلقة بعام 2016، دلت أن نسبة تسرب الشباب 
من الجيــش بلغت 14.6 %، وبيــن الفتيات وصلت 

إلى 7.5 %.
وهــي ذات النســب ســجلت عــام 2015، علمــا أن 
النســب كانت شــبيهة بالعــام 2013 وبلغت 16 % 
بصفوف الشــبان، وبينما بصفوف الفتيات وصلت 
نســبة التسرب من الجيش إلى نحو 7.5 %. ونقلت 
«هآرتس» عن ضابط بالجيش قوله: «نتحدث عن 
نسب عالية من التسرب والتهرب من الجيش الذي 
يخســر آالف الجنود ســنويا بسبب هذه الظاهرة». 
وبحســب الصحيفة، قــال مصدر رفيع المســتوى 
إن تبريــر ظاهرة التســرب وعــدم إنهــاء الخدمة 
العسكرية يأتي لدوافع وأسباب صحية، وباألساس 
بسبب أمراض واضطرابات نفسية، بيد أن المصدر 
تساءل: «هل الجميع يعانون من أمراض نفسية؟».

 شارك في تكريم الفائزين بمسابقة مروان مخيبر

بسيسو: ال خير في ثقافة ال تنتمي إلرادة شعبنا
رام اهللا- الحياة الجديدة- كرم وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، 
والعالم الدكتور عدنان مجلي رئيس مجموعة مجلي لالستثمار، 
ونائب محافظ محافظة طوباس واألغوار الشمالية أحمد أسعد، 
ومديــر فرع جامعة القــدس المفتوحة في طوبــاس الدكتور 
سهيل أبو ميالة، ورئيس جمعية الدكتور عدنان مجلي التعليمة 
المهندس خالد صوافطة، كرموا الفائزين في مسابقة المرحوم 
مــروان مخيبــر لإلبداع األدبــي والفني، وطلبة فــرع الجامعة 

المتفوقين.
جــاء ذلك خــالل الحفل الثقافــي الكبير الــذي نظمته جمعية 
الدكتور عدنان مجلــي التعليمية الخيرية، بالتعاون مع مكتب 
وزارة الثقافــة وجامعــة القــدس المفتوحة، بحضــور مديري 
وممثلــي المؤسســات الرســمية واألهليــة، وحشــد كبير من 

المواطنين، والفائزين والطلبة وذويهم. 
وتحــدث وزير الثقافة الدكتور إيهاب بسيســو عن السياســات 
التي تنتهجها الوزارة لتنمية اإلبداع الثقافي الشبابي، وقال إن 
الثقافة الفلسطينية ومن خالل األدب والفن والمسرح والسينما 
تشكل بمجملها ثقافة مقاومة، ودعا إلى تنظيم أنشطة ثقافية 
نوعية تهدف الى تنمية المواهب والقدرات، وأكد أهمية الوقوف 
إلى جانب األســرى في ظــل إضرابهم المفتــوح عن الطعام، 
وشــكر جمعية الدكتور عدنان مجلي التعليمية على اهتمامها 
بالمتفوقين والمبدعين ولرعايتها الطلبة المحتاجين، وأشــاد 

بجامعة القدس المفتوحة وإنجازاتها.
وأشــار د. مجلي خالل كلمته إلــى أهمية العلم والتعليم وإلى 
ضرورة تنمية اإلبداعات الثقافية واألدبية والفنية لدورها في 
خلــق راي عــام وطني، ولدور الفن واألدب في إيصال رســالة 
الشــعب الفلســطيني إلى العالم. وأعرب عن استعداده لدعم 

المبــادرات الخالقــة الهادفة إلــى تنمية اإلبداعــات التي تعود 
بالفائدة على المجتمع.

كما تحدث نائب محافظ محافظة طوباس عن أهمية الوقوف 
خلف أســرى الحرية الذين يخوضــون معركة األمعاء الخاوية، 
ودعا إلى مشــاركة شــعبية واســعة في هذه األنشطة، ودعا 
إلى تكامل الجهود وتضافرها من أجل إنجاز بعض المشــاريع 
الحيويــة في المحافظة ومنها مبنى جامعة القدس المفتوحة 

ومبنى المركز الثقافي.
وخــالل كلمة رئيس الجامعة األســتاذ الدكتــور يونس عمرو 
التي ألقاها نيابة عنه مدير فرع طوباس د. ســهيل أبو ميالة، 
أشــار إلى التطور الحاصل في الجامعة في جميع المســتويات 
وإلى اإلنجازات المحلية والدولية التي حققتها، ثم هنأ الطلبة 
المتفوقيــن والفائزيــن بجائزة مــروان مجلي لإلبــداع الفني 
واألدبي، وتحدث عن األنشــطة الثقافية التي تنظم بالتعاون 

بين الجامعة ووزارة الثقافة.
فيمــا تحدث المهنــدس خالد صوافطة، رئيــس الجمعية، عن 
أهــداف الجمعية وعن برامجها، وأكد أن الجمعية ســتفتح باب 
التقدم للمنح الدراسية للطلبة المحتاجين مطلع الشهر القادم، 
وأعلن عن منحة بقيمة 20000) دوالر ستقدم لمبادرات ثقافية 

من خالل جامعة القدس المفتوحة ولجان مختصة.
وأعرب الطالب المتفوق خالد الطوخي عن أمله في أن تتاح له 
ولجميع زمالئه فرصة إكمال تعليمهم العالي في جامعة القدس 
المفتوحة، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات واتباع سياسات من 
شأنها الحد من بطالة الخريجين، وشكر الجامعة التي أتاحت له 
الفرصة إلكمال تعليمه الجامعي وهيأت له أسباب تفوقه، وشكر 
أعضاء الهيئة اإلدارية واألكاديمية على جهودهم، وشكر ذوي 

المتفوقين لما هيأوه من أسباب أدت إلى هذا التفوق.
 وكان وزير الثقافة قد استهل جولته بزيارة إلى مقر محافظة 
طوباس، وكان في استقباله نائب المحافظ أحمد أسعد وطاقم 
المحافظــة، ومديرو المؤسســات الرســمية واألهلية، وتمنى 
الشــفاء العاجــل لعطوفة المحافــظ اللواء ربيــح الخندقجي، 
واســتمع إلى شــرح عــن معاناة محافظــة طوبــاس واألغوار 

الشمالية وما تتعرض له من إجراءات احتاللية مستمرة.
 وشارك بسيســو والوفد المرافق له خيمة االعتصام المقامة 
أمام دوار بلدية طوباس، تضامناً مع أســرانا الذين يخوضون 

إضراباً عن الطعام للمطالبة بحقوقهم العادلة.
 وزار وزير الثقافة والوفد المرافق له والمكون من نبيل نوباني 
مدير عام مكاتب المحافظات، والمستشــار اإلعالمي يوســف 
الشايب، وعبد الســالم عابد مدير مكتب الثقافة، مقر جامعة 
القدس المفتوحة، وكان في اســتقبالهم الدكتور ســهيل أبو 
ميالة مدير الجامعة وطاقمها. وقدم أبو ميالة شرحاً عن مسيرة 
الجامعــة وتطورهــا، برعاية األســتاذ الدكتــور يونس عمرو، 
وتحدث عن األنشــطة الثقافية المتميزة التي تنفذ بالشراكة 

مع وزارة الثقافة في طوباس. 
هذا وأهدت جامعة القدس المفتوحة درعاً تكريمية من األستاذ 
الدكتور يونس عمرو إلى وزير الثقافة الدكتور إيهاب بسيسو، 
ودرعاً أخرى للدكتور العالم عدنان مجلي، قدم الدرعين نيابة 

عنه مدير فرع طوباس الدكتور سهيل أبو ميالة.
واطلع وزير الثقافة على مبنى قصر الثقافة في طوباس الذي 
يحتاج إلى استكمال البناء والتجهيز؛ لتشغيله واالستفادة منه، 
ذلك أنه يخدم محافظة طوباس ومحافظات الشــمال بشــكل 

عام. 

 وأعلن عبد الســالم عابد، مدير الثقافة، عن أســماء الفائزات 
والفائزين في مسابقة المرحوم مروان مخيبر لإلبداع األدبي 

والفني 2017م النسخة السادسة. 
ففي مجال القصة القصيرة فازت الكاتبة الشابة منار عبد اهللا 
برهــم بالجائزة األولى عن قصتهــا (التحليق من بين قضبان 
الزنزانــة). وفي المرتبــة الثانية فازت الكاتبة الشــابة ضحى 
عودة عن قصتها (حب على الحاجز)، أما المرتبة الثالثة ففازت 
بها الكاتبة الشابة ندين محمود منصور عن قصة (وداعاً أمل). 
وفي حقل الخاطرة فازت صابرين برهان بالجائزة األولى عن 
خاطرتها (مشاعر مزيفة)، وفي المرتبة الثانية فلسطين عبد 
الرازق عن خاطرة (خائن أنت وعاشقة أنا)، وفي الثالثة ضحى 

المصري عن خاطرتها (ال تنسي أمي). 
 وفي مجال الشعر فاز قتيبة محمود أبو عرة بالجائزة األلى عن 
قصيدته (ســيدة ذكرياتي)، وفي المرتبــة الثانية عمرو أحمد 
المصري عن نصه (أغنيات ونهايات)، وفي المرتبة الثالثة فداء 

جمال بشارات عن قصيدة (الجئ إلى إشعار آخر). 
 وفــي حقل الفن التشــكيلي فــاز عالء غنــام بالجائزة األولى 
عن لوحته التي حملت شــعار معركة الحريــة والكرامة، وفي 
المرتبة الثانية لوحة أســيل سعيد أبو حمد، وفي الثالثة لوحة 
سندس يحيى دراغمة.   وعقب اإلعالن عن النتائج، وزع كتاب 
(التحليق من بين قضبان الزنزانة) الذي يحتوي على النصوص 
الفائزة، باإلضافة إلى نصوص أدبية تستحق النشر لمشاركات 

ومشاركين في المسابقة. 
 يذكر أن لجنة تحكيم شكلت لقراءة النصوص ضمت المرشد 
التربوي عماد أبو محسن، واألستاذة نوال بشارات، والفنانة آية 

أبو عرة، باإلضافة إلى ممثل عن مكتب الثقافة.

 مسيرة ألطباء وممرضين تضامنا مع األسرى في بيت لحم
بيت لحم- وفا- شــارك عدد من اطباء وممرضي مستشفى بيت جاال 
الحكومــي أمس، في مســيرة تضامنيــة مع األســرى المضرين عن 
الطعام. وانطلقت المســيرة من امام المستشفى وصوال إلى منطقة 

باب الزقاق وسط بيت لحم، والعودة الى نقطة البداية.
واكــد المشــاركون على «قدســية قضيــة األســرى وان على اصحاب 

الضمائر الحية التدخل إلنصافهم وفق ما كفلته القوانين الدولية».  الخليل: إطالع متضامنين أجانب على أوضاع األسرى وإضرابهم
الخليــل- وفا- أطلع مديــر نادي األســير بالخليل 
أمجد النجار، نشطاء من حركات تضامن دولية مع 
الشعب الفلسطينيين، على ظروف إضراب األسرى 
وتطوراتــه. وبيــن النجار خالل لقــاء نظمته لجان 
المدافعيــن عن حقوق االنســان بالخليــل، ولجنة 
الدفــاع عن الخليــل امس الثالثاء، أنــه أطلع اكثر 
من 15 متضامنا دوليا على وضع إضراب االســرى 
لليوم التاسع على التوالي، وظروفه واهم تطوراته، 
الفتــا إلى ان هذا القاء جزء مــن الحملة االعالمية 
لمساندة االسرى المضربين عن الطعام، ولتوضيح 

أهداف االضــراب وتطوراته. بدوره، قال الناشــط 
في لجان الدفاع عن الخليل هشــام الشرباتي: إن 
هــدف الفعالية إثارة قضية اضراب االســرى على 
المســتوى الدولــي، وتمت مناقشــة واقــع الحركة 
االســيرة وتطوراتهــا، وعرض فلم حــول اعتقال 
االطفال الفلسطينيين وما يواجهونه خالل االعتقال 
والتحقيق، من حرمان الزيارة والتواصل مع االهل 
والمحامي. وأشــار إلى ان الدعوة كانت موجهة الى 
عدد من المتضامنين الدوليين الفاعلين الذين لهم 

عالقات على مستوى بالدهم.


