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االحتالل يتوغل شرق جباليا وبحريته 
تهاجم الصيادين قبالة بيت الهيا 

غزة - خليل الشيخ: توغلت قوات االحتالل بشكل محدود 
في أراضي المواطنين شرق بلدة جباليا، أمس.

وقال ش���هود عيان ل�"األي���ام" إن أربع آلي���ات من بينها 
جرافت���ان توغلت في أراض زراعية إلى الش���رق من مقبرة 

الشهداء في جباليا، وسط إطالق نار متقطع.
وأوضحوا، أن الجرافتين باش���رتا أعمال تجريف وتسوية 
ف���ي أراضي مزروعة بالقمح والش���عير، تبعد عن الس���ياج 
الح���دودي بمئات األمتار، ملحقة خس���ائر متوس���طة، كما 
حلقت طائرات استطالع في س���ماء شرق جباليا، بالتزامن 

مع التوغل.
وفي وقت الحق وس���عت ق���وات االحتالل م���ن توغلها، 
حيث تمرك���زت دبابتان في محيط المكان مصوبة فوهات 

بنادقها باتجاه األراضي الزراعية والمنازل.
واضطر مواطنون كانوا يعمل���ون في قطف الليمون في 
م���كان قريب لتعليق عملهم ومغ���ادرة األراضي الزراعية، 

تفاديًا إلصابتهم بإطالق النار.
وأكد الشهود انس���حاب اآلليات العسكرية اإلسرائيلية 

بعد مرور نحو أربع ساعات على توغلها.
إلى ذلك فتحت زوارق االحتالل نيران أس���لحتها باتجاه 

قوارب الصيادين في بحر بيت الهيا، أمس.
وقال صي����ادون ل�"األيام" إن بحرية االحتالل اس����تهدفت 
باألعي����رة النارية ثالث����ة قوارب تعود لصيادي����ن من عائلة 
"السلطان" في بحر "السودانية" قبالة منتجع الواحة المدمر.
وأضاف���وا، إن إط���الق النار لم يس���فر ع���ن إصابة أي من 
الصيادي���ن الذين س���ارعوا للهرب من المنطق���ة باتجاه 

اليابسة، لتفادي تعرضهم لإلصابة أو محاولة االعتقال.
يذكر أن الزوارق الحربية تس���تهدف بشكل شبه يومي 
الصيادين على طول ش���اطئ قطاع غزة، وتالحق مراكبهم 
وتعتقل بعضهم، في محاولة للتضييق عليهم ومنعهم 

من ممارسة الصيد بحرية.

اختتام فعاليات أسبوع األرض واألسرى في فرنسا
باريس - "وف���ا": اختتمت فعاليات 
أسبوع األرض واألسرى، التي نظمتها 
بلديات وجمعيات فرنسية متضامنة 

مع الشعب الفلسطيني.
ففي مدينة س���ان بيي���ر دي كور، 
نظمت جمعية التضامن الفرنس���ية 
الفلس���طينية بالتع���اون م���ع بلدية 
المدينة فعالية تضامنية مع الشعب 
الفلسطيني، حضرها سفير فلسطين 
س���لمان الهرف���ي، والمستش���ار في 
ورئيس���ة  الله،  ناصر جاد  الس���فارة 
بلدية المدينة، عضو مجلس الشيوخ 

الفرنسي ماري فرانس.
وفي مدينة سيرجي بنتواز، أقامت 
الكونفدرالي���ة العام���ة للعم���ل في 
فرنس���ا، فعالي���ة تضامنية، حضرها 
إل���ى جانب الس���فير الهرفي، فدوى 

البرغوث���ي زوج���ة المناضل األس���ير 
مروان البرغوثي، إضافة إلى ممثلين 

عن االتحاد العام لعمال فلسطين.
أهمي���ة  عل���ى  الهرف���ي  وش���دد 
العالق���ات الت���ي تجم���ع النقاب���ات 
الفرنسية، خاصة نقابات العمال مع 
أن  معتبرًا  الفلس���طينية،  نظيراتها 
للعمل  العامة  الكونفدرالية  احتفال 
في فرنس���ا بي���وم األرض واألس���رى 
تعبي���ر ع���ن تمس���ك ه���ذه النقابة 
العمالي���ة األكب���ر في فرنس���ا بقيم 
الحق والعدال���ة، وبقيم التضامن مع 
الش���عب الفلس���طيني الذي تعرض 

لظلم تاريخ.
ونقل���ت البرغوثي تحي���ات القائد 
األسير مروان البرغوثي للمتضامنين 
الفرنسيين مع الشعب الفلسطيني، 

وأكدت أن التمسك بحرية األسرى هو 
تمس���ك بقيم النضال ضد االحتالل 
البغي���ض، وتمس���ك بقي���م الحرية 
الثورة  أرس���تها  الت���ي  والمس���اواة 
عالمية  قيم���ًا  وأصبحت  الفرنس���ية 
ين���ادي بها األحرار ف���ي كل العالم، 
خاصة أحرار فلس���طين القابعين في 

المعتقالت اإلسرائيلية.
وأطلعت وزير الخارجية الفرنس���ي 
ج���ان م���ارك آيرول���ت، عل���ى أوضاع 
األس���رى ومطالبهم المشروعة، حيث 
وع���د الوزي���ر آيرولت بنق���ل الصورة 
واألوضاع للجهات الدولية المختصة.

فاالنتون  مدين���ة  بلدية  وأقام���ت 
احتفااًل ضمن أسبوع األرض واألسرى، 
حضرت���ه إضاف���ة لرئيس���ة البلدية 
فرانس���واز بود، نهى رشماوي ممثلة 
عن السفير الهرفي، وشكرت رئيسة 
البلدية وجميع المتضامنين من أبناء 
المدينة، وهنأتها على تكريمها من 
قبل الرئي���س محمود عباس بمنحها 

مواطنة الشرف الفلسطينية.
وشاركت رشماوي في فعالية أخرى 
نظمته���ا لجنة التوأم���ة بين مدينة 
بيزون وبلدة بني زيد الفلس���طينية، 
وألق���ى رئي���س البلدي���ة دومينيك 
الس���بار كلم���ة أك���د فيها ض���رورة 
الفلس���طينية،  بالدول���ة  االعت���راف 
واعتبر أن الحرية ال تتجزأ، وأن حرية 
الش���عب الفلسطيني ش���رط أساس 

للسالم في المنطقة.
أم���ا ف���ي مدين���ة ك���راي، فنظمت 
البلدية المتوأمة مع مخيم قدورة في 
رام الله، فعالية استمرت ثالثة أيام، 
حضرها وفد من اللجنة الشعبية من 

مخيم قدورة.

رئيس برلمان اوروغواي يؤكد 
موقف بالده الداعم لفلسطين

رام الله - "األيام": أكد رئيس برلمان اوروغواي خوسيه ماهييا على موقف بالده 
الداعم للحقوق الفلس���طينية ودعم الحل على اس���اس خيار الدولتين وتطبيق 

قرارات االمم المتحدة.
جاء ذلك خالل لقاء س���فير دولة فلس���طين في اوروغواي وليد عبد الرحيم مع 

ماهييا في مقر رئاسة المجلس في العاصمة مونتيفيديو.
واكد ماهييا، بحسب بيان صدر عن السفارة، ووصلت "األيام" نسخة منه، امس، 
عل���ى اهمية العمل والتعاون فى االطار البرلماني، مش���يرا الى العالقات القوية 

التى تربط البلدين والعمل المشترك لصالح السالم واالستقرار في العالم.
واستعرض الس���فير عبد الرحيم الجهود الدولية المبذولة من اجل ايجاد حل 
عادل للقضية الفلس���طينية على اس���اس تنفيذ قرارات االمم المتحدة ومجلس 
االمن التي تنص على انهاء االحتالل واقامة الدولة الفلس���طينية ذات السيادة 
على حدود االراضي الفلس���طينية المحتلة عام 1967، مؤكدا على ادانة المجتمع 
الدولي لبناء المستوطنات غير الشرعية وكذلك بناء الجدار العنصري في االرض 

الفلسطينية المحتلة.

االعتداء على عدد من األسرى في "نفحة"
رام الله � "األيام": أفاد تقرير لهيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس، بأن 
قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، اقتحمت غرفة رقم 93 في قسم 14 

بسجن "نفحة"، واعتدت على األسرى بالضرب والتنكيل.
وأش���ارت الهيئة، في بيان صحافي، إلى أن عددًا من األسرى تعرض لالعتداء 

واإلصابة بالرضوض.

أحكام بالسجن والغرامة في حق 4 أسرى
رام الل���ه - "األيام": أصدرت محكمة االحتالل العس���كرية في "عوفر"، أحكامًا 

بالسجن الفعلي بحق أربعة أسرى، وفرضت عليهم غرامات مالية.
وأش���ار نادي األس���ير في بيان صحافي، أمس، إل���ى أن محكمة االحتالل في 
"عوفر"، حكمت على األسير محمد وحيد قراقع بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرًا، 
وغرامة مالية بقيمة 2000 ش���يكل، وعلى األس���ير لؤي ش���واورة بالسجن لمدة 
ثمانية أشهر وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، وعلى األسير محمد ياسر رزق 
بالس���جن لمدة تسعة أشهر وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، واألسير رجائي 

محمد الجعفري لمدة شهرين و2500 شيكل غرامة.

التنكيل بثالثة أسرى خالل اعتقالهم
رام الل���ه - "األيام": أفادت محامية نادي األس���ير، جاكلين فرارجة، أمس، بأن 

لت بثالثة أسرى خالل عملية اعتقالهم.
ّ
قوات االحتالل نك

وأش���ارت المحامية فرارجة، عقب زيارتها لألس���رى ف���ي معتقل "عتصيون" 
رب المبرح على 

ّ
العس���كري، جنوب بيت لحم، إلى أن جنود االحتالل اعتدوا بالض

األس���ير إبراهيم خليل أبو دية )24 عامًا(، من قرية صافا ش���مال الخليل، خالل 
عملية اعتقاله وخالل التحقيق معه.

وقالت: إن جنود االحتالل اعتدوا على األسير منتصر عبد الحميد زعاقيق )24 
رب أيضًا خالل عملي���ة اعتقاله وخالل نقله عبر 

ّ
عام���ًا(، من بلدة بي���ت أّمر بالض

المركبة العس���كرية، إضافة إلى االعتداء على األس���ير صابر يحيى العمور )23 
عامًا(، من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، الفتة إلى أن االحتالل اعتقل األس���رى 

الثالثة في 2 نيسان الجاري.

فارس يدعو لدعم األسرى 
في معركة األمعاء الخاوية

رام الله - "األيام": دعا رئيس نادي األسير قدورة فارس، المواطنين إلى دعم 
الحركة األس���يرة، في اإلضراب المفتوح عن الطعام، الذي تنوي خوضه في 17 

من الشهر الجاري.
وقال فارس، في بيان صحافي، أمس، إن التهديدات اإلس���رائيلية لن تكسر 
إرادة األس���رى، ولن تثنيهم عن مواصلة معركتهم العادلة النتزاع حقوقهم، 
وإن المطلوب فلس���طينيًا هو أن يكون هناك أكبر اصطفاف لمس���اندتهم في 
معركتهم العادلة. وأضاف: حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل � بدال من أن 
تفتح حوارا وهو ما لم تعتد عليه � بدأت ببث تهديداتها عبر اإلعالم، لمواجهة 
اإلضراب، بهدف تثبيط عزائم األس���رى والشعب الفلس���طيني، ومحاولة ردع 

األسرى عن معركتهم.
وأشار إلى أن إس���رائيل تحاول من خالل الهجوم على إضراب األسرى، ولصق 
السياسة في دوافعه ومسبباته، أن تنزع عنه البعد اإلنساني، الستقطاب الرأي 

العام اإلسرائيلي، والمجتمع الدولي.
وطال���ب كاف���ة التنظيمات بإعالن مواق���ف موحدة لدعم اإلضراب سياس���يا 
ومعنويا، كما كان موقفها في إضرابات األس���رى السابقين التي خاضوها خالل 
األعوام األخيرة، كي يخلق هذا اإلضراب إضافة إلى مطالب األس���رى الحقوقية، 

بيئة للعمل الجماعي.

طائرات االحتالل تبيد المزروعات
في أراضي خان يونس الشرقية 

خان يونس - محمد الجمل: لحقت مزيد من الخسائر في 
المزروعات الموس���مية واألش���جار المثمرة شرق محافظة 
خ���ان يونس، جن���وب قطاع غ���زة، جراء مواصل���ة طائرات 
االحت���الل رش مبيدات زراعية س���امة للي���وم الثاني على 

التوالي، متسببة في جفاف وموت المحاصيل.
وقال مزارعون: إن طائرات إس���رائيلية خفيفة استأنفت 
صباح أم���س عمليات رش المبيدات، وش���ملت مزارع تقع 
ف���ي بلدة الفخاري وخزاعة وعبس���ان والق���رارة الحدودية 
شرق محافظة خان يونس، بعد يوم واحد من عمليات رش 

شملت البلدات نفسها.
وقال شهود عيان إن أعراض الذبول ظهرت على الخضروات 

والمحاصيل الموس���مية الش���توية، خاصة الشمام والبطيخ 
والملوخي���ة والبامي���ة، والتوابل الخضراء، بعد أن س���قطت 

عليها مبيدات سامة رشتها طائرات إسرائيلية من الجو.
ووصلت المبيدات الس���امة إلى مس���افة زادت على 400 
متر غرب الشريط الحدودي، ليزيد ضررها ويشمل مناطق 

أكثر عمقًا.
ويزعم االحتالل أن الرش يستهدف األعشاب الموجودة 
على الش���ريط الحدودي، ولكن هذه المبيدات يتم رشها 
عن طريق طائرة، بالتالي تصل مس���احات واسعة، خاصة 
مع وج���ود الرياح، فتص���ل كميات كبيرة م���ن المبيد إلى 

محاصيل الخضار المزروعة.

وقفة تضامنية مع األسرى في فرع 
"القدس المفتوحة" بأريحا

أريح���ا � "األيام": نظ���م فرع جامعة الق���دس المفتوحة 
ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية في حرم الجامعة 
في أريحا، وقفة تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل.
وش���ارك في الوقفة د. راتب أبو رحم���ة مدير فرع أريحا، 
وعيد حافظ مدير نادي األسير، ونائل أبو العسل أمين سر 
تنظي���م منطقة عقبة جبر التنظيمية، ورهام المغربي عن 
مجلس الطلبة، ومحمد الطوري منس���ق الشبيبة، وعدد من 

الطلبة والطالبات.
وأك���د د. أب���و رحمة الوق���وف بجانب األس���رى الذين 
يخوض���ون معرك���ة األمع���اء الخاوية، حت���ى تحقيق 
النصر على هذا الس���جان الظالم، وأن مطالب األس���رى 
هي إنس���انية عادلة، وأن حرية األسرى تقع على سلم 
األولويات للش���عب الفلسطيني، كما أنها قضية تمس 

كل أسرة فلسطينية.
وأكد أبو رحمة أن جامعة القدس المفتوحة ستس���تمر 

بالمش���اركة به���ذه الفعاليات والمس���يرات ودعم صمود 
األس���رى حت���ى الوص���ول لمطالبه���م وني���ل حقوقهم 
ومطالبه���م وحريته���م، مؤك���دًا ضرورة توس���يع ظاهرة 
المقاومة الشعبية بجميع أشكالها وتصعيدها باعتبارها 
حقًا م���ن حقوق الش���عوب الواقعة تح���ت االحتالل التي 

كفلتة كافة المواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية.
وأك���د حافظ ضرورة مس���اندة أس���رانا ف���ي معركتهم 
القادمة معركة األمعاء الخاوية من أجل تحقيق مطالبهم 
وتحسين أوضاعهم المأساوية إلى أوضاع ترتقي بكرامة 

اإلنسان.
وتح���ّدث الطوري عن تجربته في س���جون االحتالل وعن 
معاناة األس���رى داخل السجون من قبل السجان البغيض، 

وأن علينا مساندة األسرى في معركتهم المقبلة.
وتخلل���ت الوقفة التضامني���ة قصائد وكلم���ات ألقاها 

مجموعة من "أخوات دالل" وحركة الشبيبة الطالبية.

فعاليات جنين تبحث سبل مساندة 
األسرى في معركة األمعاء الخاوية 

جني���ن - محمد بالص: أكدت فعالي���ات محافظة جنين، أمس، 
دعمها ومس���اندتها لألس���رى في معركة األمعاء الخاوية والتي 
يعزمون خوضها في السابع عشر من نيسان الجاري، وذلك خالل 

اجتماع موسع في مقر االتحاد العام لنقابات العمال بالمدينة.
ونظ���م االجتماع، بدعوة من نادي األس���ير، وهيئة ش���ؤون 
األسرى والمحررين، واللجنة الش���عبية إلطالق سراح األسرى، 
وفصائل العم���ل الوطني. وبمش���اركة الهيئ���ات الحكومية 
المدنية واألمنية واألهلية، وفصائل العمل الوطني، والغرفة 
التجاري���ة، ومركز حريات، ولجان األس���ير، وأهالي األس���رى، 
وأصدقاء األسرى، واألسرى المحررين، وكتلة نضال المحامين، 
واالتحادات النقابية، ومكاتب األسرى لدى المؤسسات واألطر 

التنظيمية.
وقال مشاركون في االجتماع، إنه هدف إلى التحضير لبرنامج 
فعاليات يوم األس���ير والذي يصادف الس���ابع عشر من نيسان، 
ودعم ومس���اندة األسرى في خطوتهم النضالية التي يعتزمون 

خوضها في ذلك اليوم.
وقال عصام النواف، في كلم���ة االتحاد العام لنقابات العمال، 

إن االجتماع يس���هم بشكل كبير في رفع الظلم عن األسرى تجاه 
ما يتعرضون له من هجمة شرسة من حكومة االحتالل.

بدوره، عاهد منس���ق اللجنة الش���عبية إلطالق سراح األسرى، 
راغب أب���و دياك، عل���ى التضامن معهم بمعركته���م البطولية 
معرك���ة األمعاء الخاوي���ة والوقوف إلى جانبه���م حتى تحقيق 

هدفهم اإلستراتيجي والمتمثل باإلفراج عنهم.
ودعا مدير الهيئة نظمي ربايعة، إلى تكثيف حملة التضامن 

مع األسرى في ظل ما يتعرضون له من هجمة ممنهجة.
وش���دد مدير العالق���ات العامة ف���ي األمن الوقائ���ي، العقيد 
س���لطان زي���ود، على ضرورة ضم���ان أكبر حملة دعم ومس���اندة 
لألسرى بخطوتهم النضالية التي يعتزمون خوضها والمتمثلة 

بإضرابهم المفتوح عن الطعام في السابع عشر من نيسان.
ودع���ا رئيس كتلة نضال المحامين، رامي نزال، إلى إحياء يوم 

األسير بما يليق مع حجم نضالهم وتضحياتهم.
وعاهد عضوا المجلس الثوري لحركة فتح، زكريا الزبيدي ووفاء 
زكارنة، جموع األس���رى على الوقوف إلى جانبهم وعدم تركهم 

في مواجهة ما يتعرضون له.


