
الصحيفة األكثر مبيعا واألوسع انتشاراً في البالد 

ف�����ي  ال���������ش���������ي���������وع���������ي���������ة  ل�������ل�������ج�������ب�������ه�������ة وال���������ش���������ب���������ي���������ب���������ة  ت�����������ظ�����������اه�����������رة   
ال��������������ن��������������اص��������������رة ت���������ض���������ام���������ن���������ا م����������������ع األس�������������������������������رى ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ن

اع�����ت�����ق�����ال م���ش���ت���ب���ه���ن من 
ال����������ق����������دس وأب����������������و غ�������وش 
وال������������ض������������ف������������ة ب�������س�������رق�������ة 
أن���ح���اء البالد م��ح��الت ف���ي 
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 تظاهر مساء الثالثاء، العشرات من نشطاء اجلبهة الدميوقراطية والشبيبة 
الشيوعية من الناصرة واملنطقة تضامنا مع األسرى الفلسطينني املضربني 
 " شعارات  املتظاهرون  رفع  .وق��د  بالناصرة  العني  ساحة  في  الطعام  عن 

احلرية السرى احلرية " امعاء املضربني اقوى من ارادة السجانني" جائعون 
للحرية"مي وملح تساوي كرامة.وقد ندد املتظاهرون بسياسة االعتقال التي 
متارسها احلكومة االسرائيلية على االسرى الفلسطينني واالعتقال التعسفي 
ضدهم.اضافة الى حرمانهم من ابسط احلقوق االنسانية ، مطالبني احلكومة 

االسرائيلية بالكف عن ممارساتها ضدهم واالستجابة ملطالبهم .
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املتحدثة  عن  صادر  بيان  العرب  ملوقع  وصل 
ب��إس��م ال��ش��رط��ة ل��وب��ا ال��س��م��ري، ج���اء فيه: 
الواقعة  في  الشرطة  لتحقيقات  "إس��ت��م��راًرا 
في  املاضي  االسبوع  منتصف  حصلت  التي 
إستلمت  ح��ي��ث  امل��چ��ور،  بكيبوتس  ال��ش��م��ال 
حارس  على  اإلع��ت��داء  م��ف��اده  ب��الًغ��ا  الشرطة 
أضرار  احل��اق  وكذلك  طفيفة،  بصورة  هناك 
ف��ي س��ي��ارة م��رك��ون��ة، م��ع ه��رب املشتبه الى 

حرش قريب هناك، فهرعت الشرطة الى املكان 
وباشرت بأعمال البحث عنه، فقد ُسمع صوت 
الشرطة  أشعلت  حيث   ،"fire" بكلمة  يهتف 
اإلن��ارة فشاهدت رجاًل يحمل قضيبًا  أضواء 
الهتاف  م��واص��اًل  ن��ح��وه��م،  متقدًما  ح��دي��دًي��ا 
"fire"، وبدا لهم وكأنه مشتت الذهن بعيًدا 
ع��ن ال���واق���ع، ف��أوع��ز ل��ه أف����راد ال��ش��رط��ة عدة 
فقام  يستجب،  لم  لكنه  القضيب  بإلقاء  مرات 
الصاعق  مسدس  بإستخدام  الشرطة  أف��راد 

السيطرة عليه واعتقاله من  الكهربائي ومتت 
قبل أفراد الشرطة" وفًقا للبيان.

املشتبه )31 عاًما(  أن  وأض��اف: "هذا وتبني 
إسرائيل  في  متنزه  وسائح  الهوية،  أمريكي 
منذ نحو أسبوعني برفقة زوجته وإبنه، حيث 
أفادت زوجته أن: سيدنا املسيح عليه السالم 
الرؤيا وأمره في تهشيم بطاقات  ظهر له في 
اإلعتماد اخلاصة به والسفر إلى الشمال، على 

حد قولها.
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السمري  لوبا  ع��ن  ص��ادر  صحفي  بيان  وص��ل 
"تواصل  ف��ي��ه:  ج��اء  ال��ش��رط��ة،  بلسان  الناطقة 
مشتبهني  إع��ت��ق��ال  ملف  ف��ي  التحقيق  ال��ش��رط��ة 
بالتنكيل  ن��ت��ان��ي��ا  س��ك��ان  م���ن  ع��رب��ي��ني  زوج����ني 

اجلسدي والنفسي بأوالدهما ومبا يشمل االعتداء 
بالضرب".

وتابع البيان: "هذا وتعود حيثيات هذه القضية 
الى إستالم الشرطة شكوى )فتاة 16 عاًما( عبر 
الشرطية مفادها تعّرضها  االنترنت  أحد مواقع 

لسلسلة من التنكيل اجلسدي والنفسي من قبل 
والديها وكذلك تعّرض شقيقيها )14.17 عاًما( 
وبالتالي مع توجه الشرطة ملنزل االسرة وتوقيف 
الوالدين املشتبهني والتحقيقات جارية"، بحسب 

البيان.
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادرعن 
املتحدثة باسم الشرطة ، لوبا السمري، جاء فيه:"تواصل 
افراد  مشتبًها،   11 اعتقال  ملف  ف��ي  التحقيق  الشرطة 
أحياء  )م��ن  مقدسيني  ع��رب  من  ومؤلفة  منظمة  عصابة 
شرقي القدس ( وفلسطينيني من الضفة الغربية، وعلى 
العصابة  اختصت  حيث  غ��وش.  اب��و  من  مشتبه  رأسهم 
في اقتحام محالت ومتاجر ومخازن بضاعة مختلفة في 
شتى انحاء البالد، تركيزا على منطقة القدس )موشاف 
ابن ساپير، بيت نقوبا، هار طوف، وبيت شيمش( وسرقة 
أغراض وبضائع مبا يقدر اجمالي ثمنه مباليني الشواقل. 
هذا، ومتكنت الشرطة مؤخرا من القاء القبض على افراد 
في  متجر  باقتحام  متلبسون  وه��م  املشتبهني  العصابة 
اجلنوب وذلك يوم 12.04 اجلاري، حيث حاولوا سرقة 
بضاعة مبئات االف الشواقل. وقد مّت متديد اعتقال 9 من 
ضمنهم لفترات متفاوتة على ذمة التحقيقات اجلارية"، 

وفًقا للشرطة.
وتابعت السمري في بيانها:"هذا، ووفقا ملادة التحقيقات 
من  ف��رد  لكل  اسناد  مّت  املرحلة،  لهذه  صحيح  املتوفرة، 
شمل  مب��ا  م��خ��ت��ل��ف،  دور  املشتبهني  ال��ع��ص��اب��ة  اع��ض��اء 
مسؤولني عن تنفيذ االقتحام وحتميل البضاعة املسروقة 
ثم  ونقلها بشاحنات وس��ي��ارات في موكب واح��د، وم��ن 
معابر مختلفة  عبر  البالد  حتميلها في شاحنات وصلت 
من اجتاه االراضي الفلسطينية ومن ثم نقلها الى مخازن 
رئيس  أش��رف  حيث  الغربية،  بالضفة  شتى  ان��ح��اء  ف��ي 
العصابة من أبو غوش على عمل أفراد العصابة، ووجهم 
التجارية  احمل���الت  ف��ي  معاينته  ب��ع��د  م��ن  االه����داف  إل���ى 
والبضاعة املقصودة وثمنها بالسوق، مشرفا على تنفيذ 
مهامهم. هذا ومع اعتقال افراد العصابة متلبسني، مت ضبط 
شاحنتني مسروقتني بحوزتهم وعدة سيارات، استخدمها 
افراد العصابة الذين حاولوا الهرب من القوات الشرطية 
التي باغتتهم، وعليه فقد هاجم املشتبهون أفراد الشرطة، 
اعتقالهم  من  متكنت  القوات  لكن  بعضهم،  على  معتدين 

وحتويلهم للتحقيقات اجلارية"، إلى هنا بيان الشرطة.

م�������ن: م����ن����ى ع����رم����وش- 
العرب  م���وق���ع  م���راس���ل���ة 

وصحيفة كل العرب 
شارك العشرات من نشطاء 
الشيوعي  واحل��زب  اجلبهة 
اجلنوبي  املثلث  منطقة  في 
في الوقفة األحتجاجية التي 
اقيمت على مفرق راس عامر 
قرب الطيرة والطيبة تضامنا 
مع األسرى األمنيني ودعما 
خلطوة اضرابهم عن الطعام 
سياسة  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���ا 
القمع واملعاملة السيئة التي 
السجون  يواجهونها داخل 

األسرائيلية.

ه�����ذا ورف������ع امل���ش���ارك���ون 
عليها  ك���ت���ب���وا  ش�����ع�����ارات 
ال�����ف�����وري عن  "االف����������راج 
املعتقلني"، "كفى  األسرى 
"كلنا  ال��ق��م��ع"،  ل��س��ي��اس��ة 
ونضالهم"،  األس���رى  م��ع 
وغ���ي���ره���ا م���ن ال���ش���ع���ارات 
الظلم  بسياسة  تندد  التي 
وال���ق���ه���ر ب���ح���ق األس������رى. 
ه������ذا واك�������د امل����ش����ارك����ون 
سيواصلون  ّن���ه���م  أ ع��ل��ى 
تزامنا  النضالية  مسيرتهم 
م��ع ن��ض��ال األس����رى حتى 
الشرعية  مطالبهم  تتحقق 

واالنسانية. 
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"ال����������������������ط����������������������ي����������������������ب����������������������ة ت�������������������ض�������������������ام�������������������ن�������������������ا م��������������������������������ع األس�����������������������������������������������������رى"
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