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انطلقت مراسم إحياء الذكرى الـ42 ليوم األرض اخلالد في 
بلدية  وأعــضــاء  رئيس  قبل  من  سخنني  في  محلية  زيـــارات 
واألحــــزاب  واحلـــركـــات  الشعبية  اللجنة  وممــثــلــي  سخنني 
السياسية إلى منازل عائالت شهداء يوم األرض، ثم زيارة 
شواهنة،  خديجة  الشهيدة  األرض،  يــوم  شــهــداء  أضــرحــة 
سخنني،  في  ريــا  أبــو  رجــا  والشهيد  خاليلة  خضر  الشهيد 
ومن ثم االنتقال لزيارة ضريح الشهيد خير ياسني في عرابة.

وترأس الوفد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية 
العربية ورئيس البلدية، مازن غنائم، رافقه وفد اللجنة الشعبية 
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن املركز اجلماهيري في كفرمندا، 
جاء فيه:"نظم املركز اجلماهيري بالتعاون مع املجلس احمللي في كفرمندا، مساء اجلمعة، 
ندوة إلحياء ذكرى يوم االرض اخلالد بحضور العشرات من األهالي والضيوف، وقد تولى 

عرافة الندوة الشاب احمد بشناق.
حتدث في الندوة رئيس املجلس احمللي املهندس طه زيدان، مدير املركز اجلماهيري السيد 
عادل سمحات، السيد محمد زيدان رئيس جلنة املتابعة ومجلس كفرمندا سابقاً والسيد احمد 
مصاحلة رئيس مجلس دبورية سابقاً عن تاريخ وقيمة يوم االرض. ومن ثم اقيمت فقرات 
فنية ملتزمة منها عرض دبكة لفرقة جذور االرض وفقرة للشاعرة مقبولة عبد احلليم، وفي 

ختام الندوة مت تكرمي الضيوف املشاركني في الندوة"، إلى هنا البيان.
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والشهيد  اخلالد  األرض  يوم  لذكرى  تخليداً 
الكناوي محسن طه، واحتراماً وتقديراً لدماء 
الــزهــور  اكاليل  االبــــرار، مت وضــع  الــشــهــداء 
الــشــهــداء عند  أرواح  عــلــى  الــفــاحتــة  وقــــراءة 

اضــرحــة الــشــهــداء والــنــصــب الــتــذكــاري في 
بلدة كفركنا. هذا، وقد شاركت بهذه الفعالية 
ورئيس  دين  ورجال  السياسية  االطر  جميع 
فاعلة  وشخصيات  احمللي  املجلس  وأعضاء 

اخرى في القرية.
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أحيا املئات من اهالي النقب اجلمعة، فعاليات ذكرى يوم االرض الـ42، في قرية رأس جرابا املهددة بالترحيل. وشارك في الفعاليات 

وصالة اجلمعة العديد من اعضاء الكنيست والشخصيات االجتماعية.

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
شارك العشرات من أبناء مدينة الطيبة، من مختلف األحزاب 
الوطنية وبلدية الطيبة بزيارة ميدان شهيد يوم األرض رأفت 
زهيري وسط املدينة. ووضع املشاركون أكاليل الزهور على 
صمت  دقيقة  احلضور  ووقــف  للشهيد،  التذكاري  النصب 
وحداد على شهداء الشعب الفلسطيني، وقرأوا الفاحتة على 

أرواحهم.
وأكد دكتور حسام عازم سكرتير حزب اجلبهة في الطيبة ان: 
"ذكرى يوم االرض تأتي في كل عام وشعبنا الفلسطييني 

يعاني االمرين من سياسات االحتالل.

واضاف انه، يجب علينا وخاصة في هذه االوضاع ان نرسخ 
هذه الذكرى الوالدنا، وان نقف وقفة موحدة للتصدي جلميع 

السياسات التي تستهدفنا كفلسطينيني".
وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة شاكر بلعوم انه: "في 
صرحا  باتت  التي  الشهيد  ساحة  على  نحافظ  ان  اليوم  هذا 

وطنيا منذ الذكرى االولى، وعدم املس والعبث بها".
واضاف انه: "كنت شاهدا على تلك االحداث في هذه املنطقة، 
املواجهات بأوجها اسفرت عن  اين نقف في كل عام، كانت 
اعتقاالت وحشية في حني استشهد رأفت الزهيري. في هذا 

اليوم كسرنا حاجز اخلوف فينا".

زي�����������ارة أض������رح������ة ش������ه������داء ي�������وم األرض اخل������ال������د ف������ي س���خ���ن���ن وع�������راب�������ة ووض���������ع اك�����ال�����ي�����ل ال�����زه�����ور
وممثلون عن األحزاب السياسية، وترأس وفد عرابة رئيس 
البلدية، علي عاصلة، رافقه أعضاء البلدية واللجنة الشعبية 
في املدينة، ومن دير حنا وصل وفد كبير في مقدمته رئيس 

املجلس احمللي، سمير حسني. 
مازن  سخنني،  بلدية  ورئيس  القطرية  اللجنة  رئيس  وقــال 
غنامي: "لم ولن ننس دماء الشهداء، ولنؤكد أن القضية التي 
استشهدوا من أجلها باقية، وما إعالن ترامب نقل السفارة 
التآمر  على  وتأكيد  جتديد  إال  احملتلة  القدس  إلى  األميركية 
على قضيتنا العادلة. شهداء يوم األرض استشهدوا من أجل 
قضيتنا العادلة وفي سبيل احلفاظ على بقائنا فوق أرضنا، 

ونحن نؤكد اليوم الوفاء لدمائهم وقضيتنا العادلة".

ك�������ف�������رك�������ن�������ا: زي�������������������ارة أض����������رح����������ة ال�������ش�������ه�������داء 
42 ال� األرض  ي����������وم  ل��������ذك��������رى  ت�����خ�����ل�����ي�����ًدا 
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