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ام����ارة مراسل  ان���ور  م���ن: 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

"كل العرب"
ال��ع��ام للجنة  امل��ج��ل��س  ع��ق��د 
للجماهير  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ت��اب��ع��ة 
العربية بعد أمس  اخلميس 
إجتماًعا دورًيا له، وكان على 
ج��دول أع��م��ال��ه، إح��ي��اء هبّة 
وأيًضا  واالق��ص��ى،  القدس 

قضية تزايد حوادث العمل، 
واملصابني  القتلى  وأع���داد 
املتزايدة، والذين بغالبيتهم 
الساحقة من العرب، إضافة 

الى قضايا أخرى.
هذا، وأفتتح االجتماع بكلمة 
لرئيس جلنة املتابعة محمد 
بركة، قائال:"تعامل الدولة 
مع املواطنني العرب لم تتغيير 

جلنة املتابعة تقرر إحياء ذكرى هبة القدس واالقصى في كفرمندا أو في سخنني دون اللجوء لإلضراب
*رئيس جلنة املتابعة محمد بركة: تعامل الدولة مع املواطنني العرب لم يتغيير منذ عشرات السنوات وما زال هنالك سقوط 

للقتلى برصاص الشرطة وبدم بارد
منذ عشرات السنوات، وما 
للقتلى  سقوط  هنالك  زال 
ال��ش��رط��ة وبدم  ب��رص��اص 
محمد  وأض������اف  ب�������ارد". 
ب����رك����ة :"ه�����ن�����ال�����ك ت���ذم���ر 
م���ن اه���ال���ي ال���ش���ه���داء من 
وعلينا  ال��ت��ج��ن��ي��د  ض��ع��ف 
املشاركني  للتجنيد  العمل 
املختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ف���ي 
على  نسمح  ان  مي��ك��ن  وال 
نشاط  عن  نعلن  ان  انفسنا 
املشاركة  وت��ك��ون  ق��ط��ري 
ق��ل��ي��ل��ة، وه��ن��ال��ك م��ن طالب 
باالضراب العام ولكن نحن 
االضراب  نعلن  ان  نريد  ال 
من اجل رفع العتب". وتابع 
بركة:"بالنسبة ملكان اقامة 
هنالك  ال��ق��ط��ري��ة  امل��ظ��اه��رة 
بلدة  ف��ي  القامتها  اق��ت��راح 
كفرمندا واذا كانوا يرغبون 
م��دي��ن��ة سخنني  ف����أن  ذل����ك 
جاهزة إلستضافة املظاهرة 

."
أّما مازن غنامي رئيس بلدية 
اللجنة  ورئ���ي���س  س��خ��ن��ني 
السلطات  لرؤساء  القطرية 
احمل���ل���ي���ة، ق���ال:"ي���ج���ب ان 
ن��ك��ون م��ج��ن��دي��ن م���ن اجل 
اجناح هذا اليوم املُقّدس وان 
واح��دة  ي���ًدا  اجلميع  ي��ك��ون 
الجناح هذا اليوم وال يوجد 
هنالك سر ان هنالك تراجع 
الفعاليات".  في  باملشاركة 
وأضاف غنامي:"الكل يريد 
الفلسطيني  االنقسام  إنهاء 
وااللم  واح��د  ه��و  واملصير 
واح��������د وال����ه����وي����ة ذات���ه���ا 
تكون  ان  وي��ج��ب  جتمعنا 
هنالك مبادرة كاملة النهاء 
مازن  وتاباع   ." االنقسام 
كفرمندا  كانت  غ��ن��امي:"إذا 
ب���اس���ت���ض���اف���ة  ت�����رغ�����ب  ال 
املظاهرة القطرية فنحن في 
سخنني جاهزون لتنظيمها 
أكمل  ع��ل��ى  واس��ت��ض��اف��ت��ه��ا 

وجه".
مسعود  ال����ن����ائ����ب  وق�������ال 
تكثيف  غ����ن����امي:"ي����ج����ب 
الفعاليات للطالب من خالل 
احل��ص��ص ع��ن ذك���رى هبة 
ال��ق��دس واالق��ص��ى ف��ي ظل 

وجود عدم وعي كامل عن 
وقال  وأسبابها".  القضية 
محمد حسن كنعان:"يجب 
برامج  محاربة  على  العمل 
اخلدمة املدنية والتي تتزايد 
اجلهات  وم��ح��ارب��ة  ي��وم��ي��ا 
ال��ت��ي ت��دع��م��ه��ا وت���وف���ر لها 
املساحة لتمرير مخطاطتها 

."
ال����ن����ائ����ب����ة ح����ن����ني زع���ب���ي 
قالت:"نحن لم ننجح بالزام 
الشرطة مبواجهة االدعاءات 
والتوجه اخلاص بنا، وهنالك 
جت��اه��ل واض����ح ل��ن��ا، وان���ا 
للدولة  تقرير  تقدمي  اقترح 
ميداني  ب��ح��ث  خ����الل  م���ن 
عمل  وفضح  القضايا  ع��ن 
الشرطة وللشرطة مصلحة 
متعاونة".  وه���ي  ل��ل��ع��ن��ف 
زعبي:"هنالك  وأض���اف���ت 
غياب للشباب في الفعاليات، 
ويجب ان تقوم جلنة املتابعة 
الشبابية  املجموعات  دعوة 
ت  ليا لفعا ا ف���ي  للتخطيط 
ابتعادهم  س��ب��ب  ،وب���ح���ث 
القدس  ه��ب��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ن 
وال���ع���م���ل على  واالق����ص����ى 

تنجيدهم بشكل كامل".
امل���ش���ارك���ون على  وأج���م���ع 
حشد  على  العمل  ض��رورة 
وجت���ن���ي���د امل���ش���ارك���ني في 
الفعاليات الحياء ذكرى هبة 
وخاصة  واالقصى  القدس 
ف���ي امل���ظ���اه���رة ال��ق��ط��ري��ة . 
اتخاذ دور هام في  وايضا 
انهاء االنقسام الفلسطيني. 
مسألة  احل��ض��ور  ون��اق��ش 
التي  العمل  ح���وادث  ت��زاي��د 
حت��ص��د أرواح�����ا ك��ث��ي��ر من 
ال�����ع�����م�����ال، وب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
الساحقة من العمال العرب، 
الى  االتهام  وتوجه اصابع 
التقصير احلكومي في هذا 
املجال، نتيجة غياب الرقابة 
العمل،  مواقع  على  الفعلية 
وبشكل خاص في مشاريع 
البناء، التي تقع فيها الغالبية 
الساحقة من حوادث العمل. 
املتابعة  سكرتارية  وكانت 
قد بحثت في اجتماع سابق 

هذه القضية.
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 يسر مكابي خدمات صحية 
 أن تتقدم بأحر التهاني 

إلى المحتفلين بعيد ا�ضحى المبارك 
راجين لكم عيًدا مبارًكا 

 أعاده ا� عليكم 
بتمام الصحة والسعادة

 إليكم بعض النصائح يوصى باتباعها 
عامة وخالل عطلة العيد خاصة:

   يوصى بعدم ا�فراط بتناول اللحوم التي تحتوي 
على نسبة عالية من الدهون خالل أيام العيد.

   يوصى بدمج الخضراوات مع الوجبات �نها تساعد 
في عمل الجهاز الهضمي.

   يوصى بممارسة النشاط الرياضي مثل المشي 
 من أجل حرق بعض السعرات الحرارية وأيًضا تنشيط 

الدورة الدموية في الجسم. 

كل عام وأنتم بخير
الخدمات الصحية ا�فضل في البالدالخدمات الصحية ا�فضل في البالد

في صناديق مرضى وفي مكابي 


