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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

الخميس 2018/5/17

تشييع جثمان الشهيد جبارين في سعير بيت حانون :عائلة "أبو صالح" تودع شهيدًا وتحن لثالثة أسرى
الخليل – "األيام"ّ :
شيعت جماهير غفيرة ،أمس ،جثمان
الشهيد إدريس حامد جبارين ( 58عاما) ،إلى مثواه األخير
في مقبرة الشهداء في بلدة سعير ،شرق الخليل.
وانطل���ق موك���ب تش���ييع الش���هيد الذي ل���ف بالعلم
الفلسطيني وسط حضور رسمي وشعبي وبمشاركة وزير
الحكم المحلي د.حس���ين األعرج من المستش���فى األهلي
في مدينة الخليل ،إلى منزله في بلدة س���عير إللقاء نظرة
ال���وداع األخي���رة عليه ،وم���ن ثم توجه موكب التش���ييع
إلى المس���جد ألداء الص�ل�اة على روحه الطاه���رة ،قبل أن
يوارى الثرى في مقبرة الش���هداء في سعير .وسط ترديد
الهتافات المنددة بجرائم االحتالل.
وكان الجبارين استش���هد جراء استنشاق الغاز السام،

الذي أطلق���ه جيش االحتالل خ�ل�ال مواجهات وقعت في
منطقة الدوارة شرق بلدة سعير.
فيما أكدت النيابة العامة والطب الش���رعي وذوو الشهيد،
أن الجبارين وهو أحد اعضاء المجلس البلدي في سعير أدخل
إلى قس���م الطوارئ في المستش���فى األهلي إثر استنشاقه
الغ���از المس���يل للدموع ال���ذي أطلقه جن���ود االحتالل خالل
مواجهات في منطقة الدوارة بالبلدة ،واستشهد عقب ذلك.
وقال ذوو الش���هيد :إن ادريس أج���رى عدة فحوص قبل
عدة أيام كان���ت نتيجتها أن حالته الصحية ممتازة ،لكن
غاز االحتالل لم يمهله وتسبب بارتقائه شهيدا .وطالبوا
بتشكيل لجان تحقيق دولية لمعرفة مكونات الغاز السام
الذي تطلقه قوات االحتالل.

كتب خليل الشيخ:
بينم���ا كانت عائل���ة "أبو صالح" من بيت حانون تس���تعد الس���تقبال
ُ
ش���هر رمضان في غياب ثالثة من أبنائها في س���جون االحتالل ،فجعت
باستش���هاد رابع برصاص االحتالل خالل المس���يرات الت���ي جرت يوم
االثنين الماضي شرق جباليا.
وصل نبأ استش���هاد الفتى سعدي س���عيد أبو صالح ( 16عامًا) ألفراد
العائل���ة الذين انقس���موا م���ا بين مش���اركين في المس���يرات وآخرين
يتابعونها من بعيد ،وسط حالة من الصدمة والحزن.
قال شقيقه يحيى ( 22عامًا) ،إن الشهيد خرج للمشاركة في المسيرات
كم���ا اعتاد كل يوم جمعة ،مع باقي أف���راد العائلة واألصدقاء ،لكنه بدأ
بوضع مختلف صباح االثنين الماضي قبل استشهاده بساعات قليلة.
وأض���اف لـ "األيام" :إنه خرج ُمهندمًا وأوصاه على ش���قيقيه األس���ير

"غسان" الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة  17عامًا منذ العام  2008وطلب
من الجميع مس���امحته ،وصار يتفقد أركان المنزل مبتسمًا ،وكأنه يقول
للجميع" :أنا سأستشهد هذه المرة".
ً
ينتمي الش���هيد "أبو صالح" ألس���رة يقض���ي ثالثة منه���م حكمًا طويال
بالسجن في سجون االحتالل ،وهم غسان ( 27عامًا) وفهمي ( 29عامًا) وصالح
( 28عامًا) فيما أطلق سراح كل من والده "سعيد" وعمه "أسعد" في الخمسين
من العمر ،بعد اعتقال دام نحو تسع سنوات ،قبل عدة أعوام فقط.
في بيت حانون حيث تس���كن هذه العائلة الممتدة والمكونة من نحو
ُ
 31فردًا أقيمت خيمة عزاء كبيرة الستقبال المعزين باستشهاد الفتى
"سعدي" ،وسط حالة كبيرة من التضامن من قبل سكان البلدة.
يذك���ر أن قوات االحت�ل�ال كانت هدمت منزل هذه األس���رة الذي كان
ُمقاما عند الجدار الحدودي ش���رق بلدة بيت حانون واعتقلت خمسة من
أبنائها في العام .2008

وكما اعتادت أسرة "أبو صالح" على استقبال شهر رمضان طيلة األعوام
الماضية بفق���دان وحنين ألبنائه���ا المعتقلين في س���جون االحتالل،
ستس���تقبل بطقوس جديدة هذا العام ،شهر رمضان بفقدان آخر ،مات
ش���هيدًا .قال والده لـ"األيام"" :قضيت سبع سنوات في سجون االحتالل
بعيدًا عن عائلتي في ش���هر رمضان ،وابني غسان ما يزال مسجونًا لدى
سلطة االحتالل ،والثاني شهيد قدم روحه من أجل فلسطين".
وأضاف وهو يتوسط مجموعة من المعزين بداخل خيمة أقيمت قبالة
منزلهم المؤقت وس���ط البلدة" :س���يكون رمضان مختلف���ًا ونحن نكابد
فقدان اثنين ،األول ش���هيد في مقتبل العم���ر والثاني معتقل من أجل
الحرية ،باإلضافة إلى نجلي شقيقي المعتقلين في سجون االحتالل".
وتع���د عائلة "أبو صالح" من األس���ر المكلومة الت���ي ترافقها األحزان
واالشتياق ،كما الكثير من األس���ر الفلسطينية التي تستقبل أول أيام
شهر رمضان المبارك ،اليوم الخميس.

الشرطة اإلسرائيلية تستولي مجددًا
على مقبرة "اإلسعاف" في يافا
يافا " -وفا" :اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية ،وأفراد من "سلطة
اآلثار" وبلدية "تل أبيب" ،فجر أمس ،مقبرة "اإلس���عاف" ،لالستيالء عليها ،األمر
الذي أدى الى اشتباك باأليدي بين األهالي ،والشرطة ،واعتقال ّ 4
شبان.
ووضعت بلدية "تل أبيب" في وقت س���ابق ،في محيط المقبرة شركة حراسة،
من اجل عدم دخول السكان العرب اليها ،لالستيالء عليه.
وكانت الهيئة اإلسالمية في مدينة يافا قد أتمت طمر القبور بعد نبشها من
س���لطة اآلثار والبلدية ،إال أن األخيرة أصرت على نبشها ،لمشروع تنوي اقامته
على أراضيها.
وقال المحامي من الهيئة االس�ل�امية في ياف���ا محمد دريعي لـ"عرب  ،"48إن
"قوات كبيرة من الش���رطة اقتحمت المقبرة ،واعتقلت حارسين كانا يحرسانها
من ّ
شبان يافا ،وفي االشتباكات مع الشرطة تم اعتقال شابين آخرين".
وأضاف أن "أفرادا من البلدية وس���لطة اآلثار بحماية كبيرة من قوات الشرطة
اقتحم���وا المقب���رة صباحا من أجل االس���تيالء عليها ،ولم يعط���وا اي حرمة وال
احترام لنا".

قوات االحتالل تغلق مدخل بيتا بالسواتر الترابية
نابلس " -وفا" :أغلقت قوات االحت�ل�ال ،الليلة قبل الماضية ،مدخل بلدة بيتا
جنوب نابلس بالسواتر الترابية.
وأف���اد رئيس بلدية بيتا ف���ؤاد معالي ،بأن جرافات االحت�ل�ال أغلقت مدخل
البلدة بالسواتر الترابية ،وأحضرت مكعبات اسمنتية وبوابة حديدية ،تمهيدا
لتركيبها على المدخل الرئيس للبلدة؛ بدعوى إلقاء الحجارة.

وفاة شاب وإصابة  7آخرين
بحادث سير شرق الخليل
الخليل " -وفا" :لقي ش���اب مصرعه وأصيب سبعة آخرون ،مساء أول من أمس،
إثر حادث س���ير على الطري���ق االلتفافي رقم  60قرب دوار بيت عينون ش���رق
الخليل.
وأكدت مص���ادر طبية لــ"وفا" وفاة الش���اب معت���ز إبراهيم الدويك
( 30عام���ا) متأث���رًا بجروحه التي تعرض لها في حادث س���ير ،وأصيب
س���بعة آخرون بجروح وصفت إصابة أحده���م بالخطرة ،وذلك قرب دوار
بيت عينون شرق الخليل ،ونقلوا جميعا لتلقي العالج في مستشفيات
الخليل.

