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ومونتاج:  مقابالت  تصوير 
تامر أيوب

بذور من أجل االنسانية، منظمة 
أرب���ع���ة شهور  ق��ب��ل  ت��أس��س��ت 
وتهدف الى مساعدة الالجئني 
وتوفير االحتياجات الالزمة لهم 
واالدوية  واالغذية،  كاملالبس، 

وحتى ألعاب لألطفال.
 بادر الشاب فراس ابو عصبة 
هذه  لتأسيس  م��ن��ى  وزوج��ت��ه 
املنظمة والتي تضم اليوم العديد 
من املتطوعني من مختلف أنحاء 
البالد، إنطالًقا بإجتاه مخيمات 

املساعدات  ل��ت��ق��دمي  ال��الج��ئ��ني 
الالزمة لهم، بحيث كانت آخرها 
السعيد،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  أي���ام  ف��ي 
حيث فضل املتطوعون التواجد 
ف���ي م��خ��ي��م��ات ال���الج���ئ���ني في 
إلعانتهم  اليونانية  السواحل 
وجوههم  على  البهجة  ورس��م 
بالعيد مع  االح��ت��ف��ال  م��ن  ب��دال 

عائالتهم في البالد.
اجل��دي��ر ذك���ره ان���ه أط��ل��ق على 
السنة  "عيدنا  ع��ن��وان  احلملة 
التنقل  أن  ع��ل��ًم��ا  ع���احل���دود"، 
يستغرق  ق��د  آلخ���ر  مخيم  م��ن 

م���ك���ات���ب "ك������ل ال�����ع�����رب" - 
الناصرة

kul@alarab.net
وصل الى موقع العرب وصحيفة 
كل العرب بيان من عضو بلدية 
الناصرة شريف زعبي جاء فيه 
بلدية  اع��ض��اء  ع��ش��رة  ت��ق��دم   ":
عضو   19 اص��ل  )م��ن  الناصرة 
لواء  ال��ى ح��اك��م  بطلب  ب��ل��دي��ة(، 
اي��ل��ي ري��غ��ي��ف، لعقد  ال��ش��م��ال، 
البلدي،  للمجلس  جديدة  جلسة 
في موضوع جمعية املسن، التي 
البلدية،  رئ��ي��س  واغلقها  سبق 
غير  بشكل  س��الم،  علي  السيد 
ق��ان��ون��ي مل��ن��ع ال��ت��ص��وي��ت على 
اق��ت��راح ال��ق��رار، ال���ذي ت��ق��دم به 
كتل  من  البلدية  اعضاء  عشرة 
التغيير"  و"شباب  "اجلبهة" 
و"االصالح والتغيير". او اقرار 
على  العشرة  االع��ض��اء  موافقة 
االقتراح.وينص االقتراح، الذي 

وص������ل إل������ى م����وق����ع ال���ع���رب 
ال���ع���رب بيان  ك���ل  وص��ح��ي��ف��ة 
صادر عن جلنة املتابعة العليا 
فيه ما  العربية جاء  للجماهير 
التدمير  ق���وات  "ش��ن��ت  ي��ل��ي: 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ق��ب��ل ظ��ه��ر يوم 
على  شرسا  ع��دوان��ا  الثالثاء، 
أهالي قرية العراقيب الصامدين 
على أراضي قريتهم، واعتدت 
وكافة  والنساء  األطفال  على 
املتواجدين. وواصلت حتريش 
أراضي القرية. وتزامن هذا مع 
تواجد وفد جلنة املتابعة العليا 
للجماهير العربية ضم رئيس 
اللجنة محمد بركة، وعددا من 
أعضاء اللجنة. واتخذت اللجنة 
سيعلن  القرارات  من  سلسلة 
الوفد  انتقل  فيما  الحقا،  عنها 
أهالي  ممثلي  م��ع  ل��الج��ت��م��اع 

قرية أم احليران عتير".
وأض�����اف ال���ب���ي���ان: "وك���ان���ت 
قّوات التدمير قد شنّت هجوما 
العراقيب،  ق��ري��ة  على  ج��دي��دا 
التي مت تدميرها أكثر من مائة 
م���رة خ���الل ال��س��ن��وات الست 
األهالي من  األخيرة. وهوجم 
والشيوخ  واألط��ف��ال  ال��ن��س��اء 
ال��ص��ام��دي��ن على  وال����رج����ال، 
أراضيهم املهددة، واعتدت على 
إذ أصيب  األط��ف��ال وال��ن��س��اء، 
ط���ف���الن ب��إغ��م��اء ك���ام���ل، ومت 
نقلهما إلى املستشفى للعالج، 
على  بوحشية  واع��ت��دي  ك��م��ا 
وأسفر  املتواجدين،  من  ع��دد 
أحد  كتف  كسر  ع��ن  االع��ت��داء 
اعتقاله  وج��رى  القرية،  أبناء 

أيضا".
في  "وتواجد  البيان:  واختتم 

على arabTV: عيدنا السنة عاحلدود- حملة ملنظمة بذور 
من اجل االنسانية إلغاثة الالجئني
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منى ابو عصبة فراس ابو عصبة 
ساعات  االح���ي���ان  ب��ع��ض  ف���ي 
هذا  أن  إالّ  السفر،  م��ن  طويلة 
من  املتطوعني  مينع  ل��م  األم���ر 
الوصول الى املخيمات البعيدة 
التي يصعب وصولها. وكانت 

بالصعوبات ولم  الرحلة مليئة 
واجه  فقد  س��ه��ال..  االم���ر  يكن 
جّمة  ص��ع��وب��ات  امل��ت��ط��وع��ون 
أجل  من  امامهم  عائقاً  شّكلت 

تقدمي املساعدة لالجئيني.

جلنة املتابعة: قوات التدمير تعتدي على أهالي العراقيب 
وتواصل حتريش االراضي

املكان، وفد جلنة املتابعة العليا، 
ضمن جولة مخططة من قبل، 
قرية  أوض���اع  على  ل��الّط��الع 
العراقيب وقرية أم احليران- 
اجتماعا  ال��وف��د  وع��ق��د  ع��ت��ي��ر. 
التداول  فيه  وج��رى  ميدانيا، 
حول االجراءات التي ستتخذها 

جلنة املتابعة.
وق���د ت��وّج��ه ال��وف��د إل���ى قرية 

املهددة  ع��ت��ي��ر،  احل���ي���ران-  أم 
باالقتالع الكلي في كل حلظة، 
األهالي  مب��م��ث��ل��ي  ل��الج��ت��م��اع 
النقب،  والقوى السياسية في 
كيفية  ف����ي  أي���ض���ا  ل���ل���ت���داول 
اسنتهاض احلملة الشعبية ضد 
السلطوي  االجرامي  املخطط 
عتير"  احل��ي��ران-  أم  القتالع 

إلى هنا نّص البيان.

املطالبة بتثبيت قرار عشرة أعضاء بلدية في الناصرة بخصوص 
جمعية املسن

الثالث  الكتل  اع��ض��اء  ب��ه  ت��ق��دم 
الغاء قرار   : البلدي  الى املجلس 
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة، ب��ت��ح��وي��ل حق 
ادارة جمعية املسن من قبل ادارة 
املركز اليومي للمسن الى ادارة 
أن  الرسالة  في  وج��اء  البلدية.  
رئيس البلدية اغلق اجللسة ومنع 
اغلبية  الن   التصويت،  اك��م��ال 
تعارض  البلدي  املجلس  أعضاء 

موقف رئيس البلدية، الذي منع 
اكمال  من  البلدية  اعضاء  ايضا 
اجل��ل��س��ة وأم����ر ب��إغ��الق اب���واب 
الى   الرسالة  واش��ارت  البلدية،. 
اعضاء  قاطع  البلدية  رئيس  أن 
البلدية اثناء النقاش، وهدد قسم 
اجللسة.  ع��ن  ب��إب��ع��اده��م  منهم 
شديدا  نقدا  الرسالة  وتضمنت 
لغياب ممثل عن وزارة الداخلية، 

على رغم ان وزارة الداخلية هي 
التي دعت الى اجللسة، واالنكى 
ان  الرسالة،  في  ج��اء  ذل��ك،  من 
بتأجيل  قامت  الداخلية  وزارة 
الى   12.7 ت��اري��خ  م��ن  اجللسة 
تاريخ 13.7، بحجة ان اجللسة 
ضمان  اج��ل  وم��ن  "حساسة" 
وج���ود  "م��وظ��ف��ون ك��ب��ار" من 

وزارة الداخلية باجللسة.

من القرية، تصوير مكتب جلنة املتابعة

www.ht1.co.il 04-8600500

دعوة عامة 
والمنتجين  للكّتاب  حيفا  مسرح  يتوجه 
مسرحّية  نصوًصا  ليرسلوا  المسرحيين 
حيفا  مهرجان  مسابقة  في  للمشاركة 
الدولي لمسرح ا�طفال والذي سُيعرض في 
العبري 16-14 من نيسان 2017  الفصح  عيد 
(يمكن إرسال أكثر من نص مسرحي واحد)
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