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بـيـروت) ,أ ف ب) - قـتل تـسـعـة
مـــدنـــيـــ الـــثالثـــاء فـي غــارات
جــويـــة مــســتــمـــرة تــســتــهــدف
مـحــافـظـة إدلب في شـمـال غـرب
ــرصــد ســوريــا وفق مــا أفــاد ا

السوري حلقوق اإلنسان.
وتـــتـــعــــرّض مـــحـــافــــظـــة إدلب
ومــنــاطق مــحــاذيــة لـهــا حــيث
يعيش نحو ثالثة مالي نسمة
لـتـصعـيـد في الـقـصف الـسوري
والروسي منـذ أكثر من شهرين
يـترافق مع مـعارك عنـيفة تـتركز

في ريف حماة الشمالي.
ــــرصــــد الــــســـوري أن وأفــــاد ا
"طـــــائـــــرات قـــــوات الـــــنـــــظـــــام
استـهدفت قـريـة معـرشورين في
ريف إدلب اجلــنـوبي مــا أسـفـر
عن مـقتـل تسـعة مـدنـي بـيـنهم
ثالثـة أطــفـال" مـرجــحـاً ارتـفـاع
احلــصـيــلـة لــوجــود جـرحى في

حاالت خطرة.
W¹uł  «—Uſ

وشــنـت الـــطــائـــرات احلـــربـــيــة
الــسـوريــة والـروســيـة الــثالثـاء
أيــضــاً عــشــرات الــغــارات عــلى
منـاطق عدة تـمتد من ريف إدلب

اجلنوبي إلى حماة الشمالي.
وتــمـسك هــيــئــة حتـريــر الــشـام
(جـبـهـة الـنـصرة سـابـقـاً) بـزمام
األمــور إداريـــاً وعـــســكـــريــاً في
مـحافظة إدلـب ومحيطـها حيث
تـتواجـد أيضـاً فصـائل إسالمية

. ومقاتلة أقل نفوذاً
ومـنــذ بــدء الــتــصـعــيــد نــهــايـة
نــيـــســان  قـــتل أكـــثــر من 600
مـدنـي جـراء الـغـارات الـسـوريـة
والـروسيـة فيـما قتل  45مدنـياً
ــقـاتــلـة في قـصـف لـلــفـصــائل ا
واجلهـادية على منـاطق سيطرة
قــوات الــنـــظــام الــقــريــبــة وفق

رصد السوري. ا
ويـتـرافق الـقـصف مع اسـتـمرار
االشـتـبـاكـات بـ قـوات الـنـظـام
قـاتـلة والـفصـائل اإلسالمـيـة وا
وعلى رأسها هيئة حترير الشام

في ريف حماة الشمالي.
وكانت محافـظة إدلب ومحيطها
شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع

اتـــــــفـــــــاق روسـي- تـــــــركـي في
أيــلــول 2018نصّ عـــلى اقــامــة
مـنــطــقـة مــنـزوعــة الــسالح بـ
قــوات الــنــظــام والــفــصــائل لم
يُـسـتـكـمل تـنـفـيـذه. إال أن قـوات
الــنــظــام صــعّـــدت مــنــذ شــبــاط
قصفها قـبل أن تنضم الطائرات

. الروسية اليها الحقاً
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فــــيـــمـــا أعـــلـــنـت وزارة الـــنـــفط
ــعـدنــيـة إصالح خط والــثـروة ا
رئيـسي لـلغـاز في وسط سـوريا
يـربط بــ حـقل الــشـاعــر أكـبـر
حقـول الـغاز في الـبالد ومـعمل
إيبال الـذي عاود العـمل بطاقته
الــكــامــلــة اإلثــنــ غــداة اعالن

تعرض اخلط للتخريب.

وأفـــــــادت وزارة الــــــــنـــــــفـط في
صفـحتهـا على موقع "فـيسبوك"
عن "عــــودة مـــعـــمـل غـــاز إيـــبال
للعمل باستطاعته الكاملة" فجر
اإلثن "بعد إصالح اخلط الذي

تعرض للتخريب وتشغيله".
وأعـــــــلــــــنـت الــــــوزارة فـي وقت
مـــتــأخـــر األحــد اجنـــاز أعــمــال
الصيانة وبدء عملية ضخ الغاز
ــعـمل ومـنه إلـى مـحـطـات إلى ا

توليد الكهرباء.
تد في وخرج هذا اخلط الذي 
ريـف حـــــــمـص الــــــشـــــــرقـي من
اخلــــدمـــة األحــــد "جــــراء عــــمل
إرهـابي" وفق مـا أعـلـنت وكـالة
األنـباء الـرسميـة "سانـا". وينقل
اخلط  2,5مـلــيـون مــتـر مــكـعب

يومياً إلى معمل إيبال ومنه إلى
مـحـطـات تـوليـد الـكـهـرباء وفق

صدر ذاته. ا
ولم تـورد الــوكـالـة أي تـفـاصـيل
حـول االعتداء وكـيفيـة حصوله
ـــرصــد الـــســوري لـــكن مـــديــر ا
حلـــقـــوق اإلنـــســـان رامي عـــبــد
الــرحـــمن قــال لــوكـــالــة فــرانس
بــرس األحــد إنه  اســتــهــداف
خط الـغـاز "بـعــبـوة نـاسـفـة" من
دون أن يتمكن من حتديد اجلهة
سؤولة. ويتوارى مقاتلون من ا
تــنــظــيم الــدولــة اإلسالمــيــة في
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة في وسط
البالد وتدور ب احل واآلخر
اشـتبـاكـات بيـنهـم وب الـقوات
احلكـومية. ومنـذ بدء النزاع في

أســاسي ثـروات الـنــفط والـغـاز
إذ تــــقع أبــــرز حــــقــــول الـــنــــفط
وأكـبـرهـا حتت سـيـطـرة األكـراد
بينـما تـسيـطر دمـشق على أبرز
ـعظـمها حقـول الغـاز الواقـعة 
في مــــحــــافــــظــــة حــــمص. وفي
اضي أعـلـنت دمشق حـزيـران ا
تـــــعــــرض عـــــدد من األنـــــابــــيب
الــبــحـريــة في مــصــفـاة مــديــنـة
بــانـيــاس الـســاحـلــيـة لــعـمــلـيـة
"تـــخـــريـب" واتـــهـــمـت جـــهـــات
ترتبط "بدول" خارجية بالوقوف
صـفاة خالل خلـفهـا. وتوقـفت ا
ســـنــــوات الـــنــــزاع عن الــــعـــمل
ـرات مع تعـذر وصول عـشرات ا
نـاقالت الـنـفط إلـيـهـا عـلـى غرار
اضية. ما حصل خالل األشهر ا
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ســـوريــا في الــعــام  2011مُــني
قـطــاع الـنـفط والـغــاز بـخـسـائـر
كـبرى تـقدّر بـأكثر من  74ملـيار
ـــعـــارك وفـــقـــدان دوالر جـــراء ا
احلكـومة الـسـيطـرة على حـقول
كـــبـــرى فــضـالً عن الـــعــقـــوبــات

شدّدة عليها. االقتصادية ا
hLŠ ‰uIŠ

وفـي الــــــــعــــــــام  2017 وإثــــــــر
استعادة قوات النظام السيطرة
عـلى حقـول حمص بـعدمـا كانت
حتت ســيـطــرة تــنــظــيم الــدولـة
اإلسالميـة ارتفع اإلنتـاج بشكل
مـــحــدود إال أنـه ال يــســـدّ حــتى
اآلن حــاجـة ســوريـا. وتــتــقـاسم
الـــيــوم قـــوات الــنـــظــام وقــوات
ـوقــراطـيـة بــشـكل ســوريـا الــد
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تعود بنا الذاكرة سنوات كثيـرة الى الوراء عندما كنا نأكل بطيخ يباع
كن نسـيان الشـكل والطعم في أسواق بغـداد من مزارع سامـراء وال
وخـصــوبـة األرض وكم يـسـرنـا تــوفـر الـرقي بـشــكل كـبـيـر من مـزارع
ــنـاطق الـتي كـان يـغــتـصـبـهـا اإلرهـاب صالح الــدين ونـيـنـوى.  تـلك ا
يـاه ونعود لنشـتري البضاعـة العراقية وتموت فيـها الزراعة من شح ا
حينـما ال جند من يـنافسـها في السـوق والذوق العراقي. كـم هو جميل
أن تـشـعـر أنك بـدأت تـسـتـرجع ذكـريـات فارقـتـهـا وتـشـعـر أنـهـا تـعود
بـشـكل تــدريـجي وفي كل بـلـد ال يـشـعــر مـواطـنه أن هـنـاك أفـضل من
طعـام بلده مـهما جتـول في بقاع الـعالم فـيشعـر أن لها أرثـا وذكريات
وتاريخا وطـبيعة بشـرية ترتبط باألذواق والـطقوس والعادات والـتقاليد.
ـنـتوج احملـلي عـامل أسـاسي في نـهـضة الـشـعـوب.. هـذا ما يـدفـعـها ا
لـلـحـفـاظ عـلـيه وضـمن مـنـاسـبـة تـقـالـيـدهـا ومـنـذ أكـثـر من عـقـدين من
الزمن لم يعد العراق ينتج أو يزرع وإعتمد على اإلستيراد في فقدان
ـأكـوالت ـالبس وا لـلـتــقـالــيـد اجملـتــمـعـيــة كـمــا األكالت الـســريـعـة وا
كاخلضروات والفواكه واللـحوم بطعم غير ما يعـرفه العراقي ومختلفة
عن مـائـدة تـعـبـر عن تـاريخ بـلـد. مـا عـادت األسـمـاك هي نـفـسـها الـتي
تؤكل في الثمانينات وال طعم اخلـضروات والفواكه كما هو وحتى ما
يزرع هـنا فـبذوره مـستـوردة فمـا عاد الـبصل والـرشاد حـاراً كمـا هو
أيــام زمـان ولـكن األمل قــد يـعـود تــدريـجـاً حــيـنـمــا جتـد في األسـواق
خضـروات وفـواكه عراقـية وتـشعـر أن الفـالح بدأ يـزرع والبـقال يـبيع
واطن يـتذوق ونأكل كي نـستـعيد جـزء من تقالـيدنـا ونشجع مـنتوج وا
دن األخرى إنـتشار مـطاعم األكالت السـريعة وطني. تشـهد بغـداد وا
والبـيتـزا والكـنتـاكي تغـزو األسواق واحملـال التـجاريـة وما عـاد األبناء
يأكلون ما يأكل اآلباء وبعض العوائل إعـتمد بشكل كامل على الطعام
ــعـجـزة ــكن ان يـتــجـاهل الــنـهــضـة الــيـابـانــيـة وا اجلـاهـز.  مـن مـنـا 
اإلقـتـصـاديـة التي أذهـلت الـعـالم ونـهض ذلك الـبـلـد من ركـام الـقـنابل
النووية واحلروب واإلحتالل وصار ثاني أقوى بلد إقتصادياً وشارك
شروعه اإلقـتصادي لـتسمى في وقتـها "النمـور األسيوية" من جواره 
خالل ترسيخ قـيم اجملتمع وعـاداته وتقالـيده اإليجـابية واإلعـتماد على
ا في ذلك مـائـدة الطـعـام. زرع العـراق هـذا العـام ما ـنتـوج احمللـي  ا
يزيد على  12مليون دو من احلـنطة نتـيجة اإلدارة الرشـيدة لسيول
ياه ووفرة أمـطار كانت تذهب في الـسنوات السـابقة للـبحر وإستلم ا
مـا يزيـد عل  4ماليـ طن من احلـنـطـة كـرقم قـيـاسي نـتـيـجـة تـسـديد
الفالحـ مـباشـرةً ويسـتـعد األن لـزراعة  650ألف دو من الـشلب
وفي األسواق توفر العـنب والرقي والبطـيخ والطماطة ومـختلف الفواكه
واخلــضـروات وكـذلك األســمـاك والــلـحـوم والــبـيض الــعـراقي وبـدأت
ـنع إسـتـيـراد  13مـادة لإلكـتــفـاء االتي وإنـخـفـضت وزارة الـزراعـة 
نـع اإلستـيراد بـاإلحتـكار األسعـار عـكس ما كـان يروج من ردة فـعل 
ستـوردين أو الفالحـ فزاد العـرض وإنخفض الـسعر. بـعد أية من ا
حـرب وأزمة مـا  تـتولـد ثـقافـة دخـيلـة لـكن احلركـة الـفاعـلـة اإليجـابـية
لـلمـجتـمعـات يسـاعـد على تـطورهـا السـلمـي ويحل مـشكالت الـبطـالة
والفقر واجلـوع واألمية ويدخـلها عصـر اإلزدهار تدريجـياً وال يتوقف
شـتركة ويقل من صالح ا تد إقلـيمياً عل أسـاس ا عند حدودهـا بل 
إحتـكـار القـطاع اخلـاص عل العـام وتتـضـائل السـياسـية الـريعـية الى
سـوق اإلنـتــاج والـربح وتـبـرز مـهـارة إســتـخـدام الـسالح اإلقـتـصـادي
وتتحـسن العالقات مع الدول وتـتجنب الـدول والشعب اإلقتـباس التام
ـنـتوج والـسهل الـي ينـتـهي باجملـتـمع للـتـغريـب واإلستالب. تـشـجيع ا
ـضماريـن لهدف واحـد أحدهمـا اإلنفتاح الوطني يـحتاج الى الـسير 
عل الثـقافات الـغربيـة والصديـقة من عـلومهـا وتكنـلوجيـاتها وجتـاربها
وفي ع الـوقت التـمسك اإليـجابي بـالتقـاليـد العـريقة
وروث اإليجـابي وتشجـيع اجملتمع لـلعودة الى وا
إستـثمـار طاقـاته الـتي تثـمر عن مـنتـوج وطني في

مختلف اجملاالت.
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تعـلن الشـركة العـامة لـصناعـة الزجـاج واحلراريات ايـقاف الـعمل باالعالن اخلـاص بالـفرص االستـثمـارية للـمعامل
رقم ١٢٠٢ نشور فـي جريدتنا الـعدد ٦٣٩١ في ٢٠١٩/٧/٢ على ضوء كتـاب الشركة اعاله بكـتابها ا درجـة فيه وا ا

في ٢٠١٩/٦/٢٦ حتى اشعار اخر).
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ـمتـدة من ـلـكي في لـنـدن في الـفـتـرة ا عـايشـنـا عـدداً من وزراء الـعـهـد ا

(1984 - 2003 ) كان من أبرزهم :
رحوم االستاذ عبد الكر األزري  ا

رحوم الدكتور عبد االمير عالوي   وا
رحوم االستاذ عبد الغني الدلي  وا

ـلـكــيـة الـدسـتــوريـة بـزعـامـة وحـ تـبـلــورت فـكـرة االعالن عن احلــركـة ا
تحمس ذكورون في طليعة ا الشريف علي بن احلس  كان الوزراء ا

لها والعامل من أجل جناحها .
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واذكــر اني ســألت الــشــريف عــلي بن احلــســ في لــقــاءٍ خــاص طـلــبه
لـكية الـدستـورية عن مدى لالجتمـاع بي بعـد االعالن عن تلك احلـركة ا
ــتـحـدة فـأجــاب بـكل صـراحـة ـمـلـكـة ا الـدعم الـذي يــحـظى به من قـبـل ا

ووضوح قائالً:
انهم قالوا :

انع ..!! اذا كان الشعب العراقي مؤيداً لك فاننا لن 
وفي تقديري :

وقف على هذا النحو . انّ الدهاء واضح في صياغة ا
انه يدفع (بـالشريف عـلي) أنْ يشقّ طـريقه في الـعمل الـسيـاسي معـتمداً
ـؤيدين من دون تـعويل على جـهوده الـشخـصية فـي اجتذاب االنـصار وا

تحدة . ملكة ا تمثل يومها بدعم ا كبير على الدعم اخلارجي ا
-3-

تحدة االمـريكية ليست مع دعم مشروع وكان من الواضح انَّ الواليات ا
لكية الى العراق .. عودة ا

ومن هنـا زَيّن الـبـعضُ لـلشـريف عـلي بن احلـسـ أنْ ينـخـرط في الـعمل
ـؤتـمـر الـوطـني الـعراقي  ـعـارض لـلـدكـتاتـوريـة من خالل ا الـسيـاسي ا

رحوم أحمد اجللبي كَوْكَبهُ البارز وقطبه الشهير  الذي كان ا
ـلــكـيـة الـدســتـوريـة في الـعــراق بـزعـامـة الــشـريف عـلي بن ان احلـركـة ا
ـعـارضـة التي تـشـكّـلتْ مـنـها احلسـ كـانت احـدى اجلـهـات الـعراقـيـة ا
ـؤتـمــر لـنـدن عـام   2002 الى جـانب احلِـزْبَـيْن الـلـجــنـة الـتــحـضـيـريــة 
ـقـراطي الـكـردسـتاني والـوطـني الـكـردسـتاني الكـرديـ الـشـهـيرين الـد
والوفاق  –بزعـامـة د. اياد عالوي  –واجمللس االسالمي االعـلى لـلـثورة
شاركة الداعية رحوم الشـهيد السيد احلكـيم و االسالمية  –بزعامة ا

الشهيد عز الدين سليم .
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وعـلى كل حـال  فـان الـتـرحـيـب واحلـفـاوة بـالـشـريف عـليّ في األوسـاط
العـراقيـة كانـا كـبيـرين ح عـاد الى العـراق بـعد ســــــقوط الـصنــم في
ـلـكـيـة نـظـامـاً 2003/4/9 ولـكنّ احلـفـاوة االجـتـمـاعـيـة شيء واخـتـيـارُ ا

للعراق شيء آخر .
انّ مـعـظم الـناخـبـ الـعـراقـيـ الـذي اشـتـركـوا في الـتـصـويت النـتـخاب
رجـعيـة الـدينـية اجلمـعـية الـوطـنيـة عام  2005 كانـوا متـأثـرين بفـتـوى ا
العليا التي رجحتّ قائمةً بعينها على سائر القوائم بفضل ذلك االسناد.

-5-
لـقــد وجـدنـا الــراحل نــاجي شـوكت وهــو رئـيس وزراء عــراقي سـابق ت

 – 1974يقول في كتابه ( سيرة وذكريات ثمان عاماً ص : 46
(ويجب أنْ نـحـمـد الله ونـشـكره عـلى مـا وصل الـيه الـعراق بـفـضل ثورة
 14تموز  1958مِنْ نِعَمِ االسـتـقالل بـعد الـتـخلص من
الــنــظــام الـذي فــرضـه االنــكـلــيــز عــلى هــذه الــبالد

فـــرضا ) 
اثل من زمالئه ولم نكن قـد عثـرنـا على تـصـريح 

لكي قاطبة. الوزراء ا

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ــرجـع الــديـــني مــحـــمــد حـــذر ا
مـهـدي اخلـالـصي من اسـتـغالل
بـعـض الــعــنـاصــر الــرخــوة في
ـتــعـطـشـة لـلـبـروز الـسـلـطـة  وا
والــشــهــرة الــرخــيــصــة ظـروف
الـــوطـن الـــصــــعـــبــــة لـــلــــعـــبث
بــــالــــثــــوابت عن طــــريق اإلدالء
بتصريحات غير مسؤولة بشأن
مـواضيع مـخـتلـفـة من أخطـرها
مـا يـصب في مـجــرى الـتـطـبـيع
ـكتب مع اسرائـيل. ونـقل بيـان 
اخلـالصي تـلـقـته(الـزمان) امس
عنه قوله أن (اجلرأة على أمثال
ـنـحط في هـذا الــطـعن الـغـادر ا
صــمــيم كــرامــة األمــة وســيــادة
الـــدولــة وإن قـــوبل بـــأشـــد مــا
يـسـتـحقه من الـتـقـبـيح واالدانة
من جمـيع االطراف غير أن ذلك
ال يكفي نظـراً خلطورة الظروف
احملـــدقـــة والـــقـــوى الـــشـــريـــرة
اخملــــطــــطــــة الســــتــــغالل هــــذه
اخلـيـانـات الـفـرديـة وحتـويـلـهـا
إلى واقـع تـطــبـيــعي لـشلّ إرادة
االمـــة ومــــصـــادرة حـــقــــهـــا في
ـــقـــاومـــة الـــتي لم ولـن تـــلــ ا
أبداً). مـشددا عـلى ان هذا(األمر
يــقـتــضي من الـدولــة الـعــراقـيـة
ستـهدفة وأجهزتـها الرسـميـة ا

بالـذات بهـذه الـطعـنات الـغادرة
التي انـطلق بـعضـها من ألـسنة
وزيــر هـــنـــا وســـفـــيـــر هـــنــاك
بــجـــمــيع ســـلــطـــاتــهـــا الــثالث
وقـواهــا األمـنــيـة والــعـســكـريـة
ــوازيــة وحــشــودهــا وقــواهــا ا

ـعـتـمـدة أن تُـبادر ومـراجـعـهـا ا
بال أدنى تــأخـيــر أو مـســامـحـة
إلى درء اخلـــــــــطـــــــــر الـــــــــداهم
ــخـتــلف الــوسـائل الــرادعـة).
واكــد اخلــالــصي (ضــرورة سنّ
وتنفيذ قوان عقابية صارمة)

مـــشــيـــرا الى ان(هـــذا االمــر من
مـسـؤولـيـة اجملـلس الـتـشـريـعي
ـعاجلـة األمر قبل أوالً وبـالذات 
فـــــوات األوان وحلــــــسم جـــــرأة
ــــــفــــــســــــديـن وقــــــطـع دابـــــر ا
) عــلى حـد تــعـبــيـره. اجملــرمـ

الـى ذلك دعـــــا األمـــــ الـــــعـــــام
السـابق إلحتاد احملامـ العرب
عـمـر زين الى الـتـحـرك الـسـريع
اللـزام اسـرائيل بـوقف االعتـقال
االداري قبل تفاقم الوضع العام
لــلــمــعــتــقــلــ االداريــ الــذين
اعــلـــنــوا مــؤخـــراً بــدء اضــراب
مـــتــــدحــــرج . وقـــال زيـن الـــذي
نسـق العام يتـولى مسـؤوليـة ا
لـلــجــنـة الــوطــنــيـة لــلــدفـاع عن
ـعـتـقلـ في سـجون األسرى وا
االحـتالل الـصـهـيـوني في كـلـمة
تــلــقت (الـــزمــان) نــصــهــا امس
الــــقـــــاهــــا خـالل االعــــتـــــصــــام
التضامني مع االسرى أمام مقر
الــصــلــيب األحـــمــر الــدولي في
ي بيـروت (ندعـو الـضمـير الـعا
ــؤســســات ــنـــظــمــات وا وكل ا
ـعـنـية بـحـقـوق االنـسان وفي ا
ـقـدمـة مـنـها الـصـلـيب االحـمر ا
الــــدولـي  ومــــجــــلس حــــقــــوق
االنــــــــســــــــان فـي جــــــــنـــــــــيف 
ـية واالهـلية  ـؤسسات اال وا
الى التحرك سريعاً اللزام العدو
الــصـهــيــوني بــوقف االعــتــقـال
االداري قبل تفاقم الوضع العام
لــلــمــعــتــقــلــ االداريــ الــذين
اعــلـــنــوا مــؤخـــراً بــدء اضــراب
مـــتـــدحـــرج ويـــتـــسع مـع مــرور

االيــام وقـــد يــصـل الى اضــراب
جماعي رفضاً لالعتقال االداري
وهـــذا االضــراب حتـت مــســـمى
مــــعــــركــــة الــــوحــــدة واإلرادة)
مـضـيفـا (نـطـمئـنـكم من هـنا من
ــؤتـــمـــر الــقـــومي لـــبـــنـــان ان ا
ـنــعــقـد في بــيـروت  الــعــربي ا
لـتقى الـشعـبي العربي وكـذلك ا
وسع الذي انـعقد حتت شعار ا
- مـتحـدون ضد صـفقـة القرن -
بــإنـــهم اكــدوا الــوقـــوف مــعــكم
مـتــضـامــنـ  وســيـؤكـدون في
ــوقف عــمـلــهم مـن اآلن وحـدة ا
الـــشــعــبـي الــعــربـي وتــوســيع
احلراك الـنضالي والـتضامني 
ساندة وتفعيل اشكال الدعم وا
وتـعـزيز قـوة الـضـغط والتـأثـير
ضـــد صـــفـــقـــة الـــقـــرن). ونـــظم
الــتـجــمع في ذكـرى اســتـشــهـاد
االسـيـر الـبـطـل عـبـد الـقـادر ابو
الــفـحم في سـجـن عـسـقالن عـام
 1970الـــــــذي شــــــــارك في اول
اضــراب جـــمــاعـي ومــنـــظم عن
الــطــعــام يـخــوضه االســرى في
ســجـون االحــتـالل وقـد تــوالت
االضـرابـات عن الـطـعـام بـعـدهـا
ـعتقالت في جـميع السـجون وا
االسـرائيـليـة وسقـط فيـها مـزيد

من االسرى شهداء.
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محمد مهدي اخلالصي يلقي خطبة اجلمعة


