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48 أسيرا قضوا اكثر من عشرين عاما في سجون االحتالل
رام اهللا- الحياة الجديدة- قالت هيئة االسرى 
في تقرير لها في ذكرى فعاليات يوم االسير 
ان 48 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 
عشرين عاما بشكل متواصل يقبعون في 
سجون االحتالل االسرائيلي وهؤالء يطلق 

عليهم عمداء االسرى.
وقــال التقريــر انه يوجد 29 اســيرا منهم 
معتقلــون منذ ما قبل اتفاقية اوســلو عام 
1993، وهم من كان يفترض االفراج عنهم 
ضمن الدفعة الرابعة في آذار 2014، اال ان 
دولة االحتالل تنصلت من االتفاق وابقتهم 
رهائن في ســجونها، وان 25 اسيرا منهم 
مضى علــى اعتقالهم اكثر مــن ربع قرن 
و12 اســيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 
30 عاما بشكل متواصل وأقدمهم االسيران 
كريم يونس وماهر يونس المعتقالن منذ 

ما يزيد عن 35 عاما.
وقــال تقريــر الهيئة ان ســلطات االحتالل 
اعادت اعتقال 56 اســيرا ممن تحرروا في 
صفقة شاليط عام 2011 وفرضت عليهم 
االحــكام الســابقة او اســتكمال احكامهم 
التي ســبقت تحررهم وهؤالء امضوا على 
فترتين اكثر من عشــرين عامــا وما يزيد 
وابرزهــم نائل البرغوثــي الذي امضى ما 

مجموعه 37 عاما في سجون االحتالل.
ونشــرت هيئــة االســرى اســماء وتواريخ 
اعتقال 48 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر 

من عشرين عاما وهم:
كريم يوســف فضل يونــس 6/1/1983، 
يونــس  عبدالقــادر  عبداللطيــف  ماهــر 
عبدالحميــد  احمــد  محمــد   ،18/1/1983
الطوس 6/10/1985، ابراهيم نايف حمدان 

ابومخ 24/3/1986، رشــدى حمدان محمد 
ابومــخ 24/3/1986، وليد نمر اســعد دقة 
احمد  عبدالــرازق  ابراهيــم   ،25/3/1986
بيادســة 26/3/1986، احمد على حســين 
ابو جابر 8/7/1986، سمير ابراهيم محمود 
ابونعمة 20/10/1986، محمد عادل حسن 
داوود 8/12/1987، بشــير عبــداهللا كامل 
الخطيب 1/1/1988، محمود سالم سليمان 
ابوخربيــش 11/3/1988، محمــود عثمان 
جمعــة  جباريــن 8/10/1988،  ابراهيــم 
ابراهيم جمعة ادم 31/10/1988، ســمير 
صالــح طه سرســاوى 24/11/1988، رائد 
محمد شريف السعدى 28/8/1989، فارس 
احمد محمد بــارود 23/3/1991، ابراهيم 
حسن محمود اغبارية 26/2/1992، محمد 
سعيد حســن اغبارية 26/2/1992، يحيى 

مصطفى محمد اغبارية 3/3/1992، محمد 
توفيق سليمان جبارين 3/3/1992، ضياء 
زكريا شاكر الفالوجى 12/10/1992، محمد 
فوزى ســالمة فلنــة 29/11/1992، ناصر 
حســن عبدالحميد ابو ســرور 4/1/1993، 
محمود جميل حسن ابو سرور 5/1/1993، 
محمود موسى عيسى عيسى 3/6/1993، 
شماســنة  الجــواد  عبــد  يوســف  محمــد 
12/11/1993، عبدالجواد يوسف عبدالجواد 
شماسنة 12/11/1993، عالء الدين فهمى 
فهد الكركى 17/12/1993، ســعدي خليل 
محمود الغرابلي 11/7/1994، محمد نبيل 
عامر محمــد عريقــان 24/2/1995، أيمن 
عبد المجيد عاشور سدر 13/5/1995، عبد 
الناصر عطاهللا شاكر عيسى 19/8/1995، 
عثمــان ســعيد أحمد ســعيد 20/8/1995، 

حمــد هللا عبد الهــادي عبــد العزيز صرمة 
عمــر  ســاكب  الحليــم  عبــد   ،6/9/1995
محمــد  نضــال  البلبيســي 6/12/1995، 
مصطفــى البرعــي 17/1/1996، تيســير 
نجيب سامي ســمودي 22/2/1996، أكرم 
ابراهيــم محمود قواســمي 27/3/1996، 
ســالمة  حســن  الرحمــن  عبــد  حســن 
17/5/1996، محمود عبد اهللا علي عارضة 
21/9/1996، اياد محمود سليم أبو هاشم 
13/2/1997، رائد صالح فخري أبو حمدية 
3/4/1997، أحمــد محمــود علــي كعابنه 
26/4/1997، عمران هاشم أحمد الخطيب 
2/7/1997/ جمال عبد الفتاح صبيح الهور  
19/11/1997، عمــار عبــد الرحمــن حماد 
الزبن 11/1/1998، معاذ سعيد أحمد سعيد 

.11/1/1998

«القدس المفتوحة» بالخليل تحيي ذكرى يوم األسير
الخليل- الحياة الجديدة- نظم مجلس اتحاد 
الطلبة وحركــة الشــبيبة الطالبية في فرع 
جامعة القــدس المفتوحــة بالخليل، فعالية 
تضامنية بعنوان «أسرانا في عيوننا،» إحياء 
لذكرى يوم األســير، بحضــور عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح دالل سالمة، ومحافظ 
محافظة الخليل كامل حميد، ورئيس بلدية 
الخليل تيسير أبو سنينة، ومدير نادي األسير 
أمجــد النجار، ومدير هيئة شــؤون األســرى 
والمعتقليــن في محافظة الخليــل إبراهيم 
نجاجرة، وأعضاء لجان أقاليم حركة فتح في 
محافظة الخليل، وعدد من ممثلي المؤسسات 
الرســمية واألهلية والمدنيــة، وجمهور من 

طلبة الجامعة.
وخاطــب رئيس مجلس اتحــاد الطلبة صالح 
جابر ذوي األسرى والمعتقلين قائالً: «نبقى 
مقصريــن، فأبناؤكــم هــم صنــاع المجــد 

والكبرياء والعزة والشموخ، وهم القادة».

ومــن جانبه، أرســل المحافظ حميــد التحية 
ألهالــي األســرى، وتمنى الحريــة ألبنائهم، 
وقال «إننا شعباً وقيادة مدينون لألسرى الذين 

رفعوا لواء الشرف والكرامة واإلنسانية».
ومن جانبه، قال رئيس بلدية الخليل «ليس 
منا مــن يتخاذل تجاه وطنه وتجاه األســرى، 
وإننــي أقــف عاجــزاً أمــام أهالــي األســرى 
والمحكوميــن بأحــكام عاليــة، فمهما قدمنا 
لهــم فنحن مقصرون، وما هــذا التكريم إال 

قليل ما يستحقون».
وقالت دالل ســالمة في كلمة حركة فتح «إن 
شــهر نيســان يحمل فــي رزنامتــه ذكريات 
مؤلمة قاسية، ففي هذا الشهر تم استهداف 
قائد الثورة الشــهيد خليــل الوزير، وفي هذا 
اليوم تمر الذكرى الســابعة عشرة الختطاف 
األخ عضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي، 
ونحن هنا نحييه ونحيي معه إخوته العظماء 

دون تمييز بين أسير وآخر».

بعثة فلسطين في بروكسل تحيي يوم األسير
بروكســل- وفا- أحيت بعثة فلســطين لدى 
ولكســمبورغ،  بلجيــكا  االوروبــي،  االتحــاد 
وبالتعــاون مع الحملة الدوليــة للتضامن مع 
األسرى «تضامن»، يوم األسير الفلسطيني، 
بحضــور الســفراء العــرب المعتمديــن لدى 
بروكســل، وممثلين عن حــركات التضامن 
مــع فلســطين وأبناء الجاليات الفلســطينية 

والعربية.
وأشــاد ســفير دولة فلســطين لــدى االتحاد 
االوروبي، بلجيكا ولكســمبورغ عبد الرحيم 
الفرا، بأهمية احياء هذا اليوم تكريماً ألسرانا 

البواسل في سجون االحتالل االسرائيلي.
واستعرض معاناة أسرانا في سجون االحتالل 
االســرائيلي ومــا يتعرضــون لــه مــن قبل 
االحتــالل االســرائيلي، ومطالبــة المجتمــع 
الدولي ومؤسســات حقوق االنســان بتحمل 

مســؤولياتها أمام شعبنا بشكل عام وأسرانا 
البواســل بشــكل خاص، لدعــم صمودهم 
ولنيــل حقوقهــم المشــروعة فــي الحيــاة، 
وتأكيده أن الحرية قادمة واالحتالل الى زوال 

ال محال.
بدوره، تحدث منسق الحملة الدولية للتضامن 
مع األســرى «تضامن» أحمد أبو النصر، عن 
أهمية التعريف بقضية األسرى الفلسطينيين 
للعالم، وفضح ممارسات االحتالل االسرائيلي 

تجاههم.
وتخلل الفعالية عرض صور وفلم عن أسرانا 
في ســجون االحتــالل ومعاناتهــم، ومعاناة 
االطفــال األســرى الفلســطينيين، وظروف 
اعتقالهــم الســيئة واســاليب التعذيب التي 
يتعرضــون لهــا خالل اعتقالهم في ســجون 

االحتالل االسرائيلي.

المجلس الوطني يطالب بتحويل ملف األسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية
 عمــان- رام اهللا- الحياة الجديدة- طالب المجلس 
الوطني بســرعة تحويل ملف األسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين الى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
لمحاسبة سلطات االحتالل  على جرائمها بحقهم. 

وأكد المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، لمناسبة 
يوم األسير االستمرار بمتابعة قضية آالف االسرى 
والمعتقليــن األبطال، وبذل كل الجهود، وتســخير 
كافة االمكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل 
نصرة قضيتهم، والعمل على اطالق سراحهم، بمن 

فيهم 6 نواب معتقلين.
وشدد على أن هذه القضية المحورية ستبقى على 
رأس ســلم االولويات الوطنية، وواجب الدفاع عنها 
واجــب مقدس في وجه محاوالت تشــويه وتجريم 
نضالهــم المشــروع، والقفــز علــى تضحياتهــم 
ومعاناتهم داخل ســجون االحتالل الغاشــم، وهم 
الذين قدموا 215 شــهيدا داخل تلك الســجون من 
أجل كرامتهم بسســبب التعذيب الوحشي والقمع 

واالهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم.
لتحمــل  الصلــة  ذات  الدوليــة  المؤسســات  ودعــا 
مســؤولياتها تجــاه ما تمارســه ســلطات االحتالل 
االســرائيلي من جرائم بحق هؤالء األسرى خاصة 
350 من األطفال، ورفض سياسة االعتقال االداري 
االســرائيلية، حيــث مــا يــزال هنــاك 500 معتقل 
فلســطيني يعانون، وتصادر حريتهم بســبب تلك 

السياسة المحرمة دوليا.
وأهاب بمؤسســات حقوق اإلنسان الدولية التدخل 
العاجــل بشــأن 1800 اســير مريــض، منهم 700 

بحاجــة إلى تدخــل عالجي عاجل إلنقــاذ حياتهم، 
بســبب اإلهمال الطبي المتعمد من قبل ســلطات 
االحتالل االســرائيلي، وامتناعها عن تقديم العالج 

الالزم لهم.

عشراوي: قضية األسرى على رأس أولويات القيادة
مــن ناحيتها أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير د. حنان عشــراوي على أن قضية األســرى 
تقــف دائما على رأس ســلم أولويــات القيادة، وأن 
موقف منظمة التحرير ثابت ومســتمر في متابعة 
قضيتهــم والدفاع عن حقوقهــم وصون كرامتهم 
وضمــان تحريرهــم وعودتهم لبيوتهــم وذويهم، 
ومالحقة إســرائيل قانونياً وسياســياً في المحاكم 
والمحافــل الدولية، ومحاســبتها ومســاءلتها على 

االنتهاكات التي ترتكبها بحق األسرى.
وطالبــت عشــراوي فــي بيانهــا إســرائيل بتحمل 
مســؤولياتها تجــاه قضيتهــم العادلــة وتحقيــق 
مطالبهم اإلنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين 
الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى 
حين اإلفراج عنهم، من خالل وقف سياســات القهر 
والتعذيب، واإلهمال الطبي المتعمد وتوفير العالج 
الالزم والغذاء والتعليم، وتســهيل زيارات ذويهم، 
وإلغاء قانون االعتقال اإلداري والتوقف عن االعتقال 
السياسي وسياسة العزل االنفرادي، وإطالق سراح 
جميع النواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وخالدة 
جرار وأحمد سعدات، وااللتزام بالمعايير والقوانين 

الدولية في معاملتهم.

وأشــارت إلى حملة اســتهداف االطفــال باالعتقال 
وتعريضهــم لظروف قاســية في مراكــز التوقيف 
والتحقيــق وإخضاعهــم لجميــع أشــكال االنتهاك 
والتعذيب والضغط النفسي والجسدي في مخالفة 
صريحــة ومتعمــدة لالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان وتحديــداً اتفاقيــة حقــوق الطفــل، كما 
ولفتت إلى اعتقال الطفلة عهد التميمي (17 عاما) 
التي حكم عليها بالســجن 8 أشهر وتتعرض يوميا 
للتعذيب والتحرش وأبشع أنواع التحقيق. وقالت:»إن 
إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لمليون حالة 
اعتقال منذ إقامتها عام 1948، وانتهاجها لمختلف 
أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين 
تعسفية ضد األسرى، تنتهك األعراف واالتفاقيات 
الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة 
ســنة 1949، واتفاقيــة فيينا ومؤتمــر الهاي عام 
1907، وميثــاق األمم المتحدة والقــرارات الدولية 

عام 1960».
ودعت عشــراوي المجتمع الدولي بما فيه األطراف 
الســامية المتعاقدة على اتفاقيــات جنيف، واألمم 
المتحدة ومجلس حقوق اإلنســان، واللجنة الدولية 
للصليب األحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل 
مسؤولياتهم األخالقية والقانونية والسياسية تجاه 
قضيــة األســرى العادلــة، والتدخل بشــكل عاجل 
وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على اإلفراج 
عن األسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومساءلتها 
ومالحقتهــا قضائيــا علــى جرائمهــا وخروقاتهــا 

المتواصلة والمتعمدة.

«التعليم البيئي» و«جودة البيئة» يطلقان أسبوع الطيور الحادي عشر
بيــت لحم- وفا- أطلق مركز التعليم البيئي التابع 
الكنيسة اإلنجيلية  اللوثرية في األردن واألراضي 
المقدسة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، فعاليات 
األســبوع الوطني الحادي عشــر لمراقبــة الطيور 

وتحجيلها.
وشــهدت محطــة طاليثا قومي ببيت جاال تدشــين 
األســبوع بمشاركة رسمية وشــعبية، وشخصيات 
وطنيــة، ودوليــة، ووفود مثلــت: «جــودة البيئة»، 
وجامعة القدس المفتوحة، ومركز التدريب المهني 

ببيت جاال»، ووزارة البيئة اإليطالية.
وقال المدير التنفيذي للمركز ســيمون عوض، إن 
األسبوع تحول إلى مناسبة وطنية وبيئية وتعليمية 
هامة، تحمل رســالة لحمايــة التنوع الحيوي ألبناء 
شــعبنا، ولمراجعة السياســات البيئية. وأشــار إلى 
التعاون الوثيق مع سلطة جودة البيئة، وإصدار أول 
قائمة طيور في دولة فلســطين، وحصول المركز 
على جائــزة المملكــة العربية الســعودية لإلدارة 

البيئية في العالم اإلسالمي.
وأضاف، إن الفعاليات هذا الموســم ســتتنقل بين 
محطتــي: طاليثا قومي الدائمــة لمراقبة الطيور، 
والمحطــة الموســمية الجديدة في قريــة فقوعة 
بمحافظة جنين، وتحمل اســم «سوســن»، تيمنا 
بالزهرة الوطنية لفلسطين التي تنفرد بها القرية، 
وتنفــذ بالتعــاون مــع المجلــس القــروي ومنتدى 

السوسن.
 وأوضح مدير عام دائرة المصادر البيئية في سلطة 
جودة البيئة عيسى عدوان  أن «جودة البيئة» تعمل 
بالشــراكة مع المركز الرائد في التوعية والتعليم 
البيئــي منذ ســنوات، والــذي أثبت  حضــوره على 

المستوى العربي في مراقبة الطيور وتحجيلها.
وطالب المجتمع الفلسطيني اهتمام أكبر بالبيئة، 
والكــف عن الصيد الجائــر وتدمير موائل  الطيور، 
والدعوة الى مشــاركة واسعة في حماية المصادر 
الطبيعيــة، وحماية الطبيعة، وبين أهمية األجهزة 

األمنية في حماية البيئة.
وذكــر «التعليم البيئــي» أن فلســطين التاريخية 
تضم نحــو 540 نوعا من الطيور، تنقســم إلى 5 
مجموعات، فيما تحتضن الضفة الغربية وغزة 373  
نوعا، وفق أول قائمة للطيور أصدرها المركز عام 
2015، وتحولــت لمرجع، واعتمدتها ســلطة جودة 
البيئة، ونالــت جائزة المملكة العربية الســعودية 
لــإلدارة البيئيــة فــي العالــم اإلســالمي الخريف 
الماضــي. وســتنفذ في محطتــي «طاليثا قومي» 
و»فقوعة» خالل األسبوع مسارات بيئية، وفعاليات 
إعالمية، وأنشطة توعوية، واستقبال وفود رسمية 

وأهلية وطالبية ودولية.
يذكــر أن «التعليــم البيئي» دشــن أربــع محطات 
لمراقبة الطيــور وتحجيلها: طاليثا قومي الدائمة، 
وأريحــا، وطولكرم، ومــرج ابن عامــر، فيما تقام 
فعاليــات األســبوع بالتزامــن مع موســمي الهجرة 

الربيعية والخريفية للطيور كل عام.

األعرج يبحث مع بعثة االتحاد
 االوروبي استمرار دعم المناطق «ج»

البيــرة- الحياة الجديــدة- بحث وزيــر الحكم 
المحلي حسين األعرج، مع بعثة االتحاد االوروبي 
في فلسطين، استمرار تقديم الدعم للمناطق 

المسماة «ج».
جاء ذلك خالل لقاء عقد في مكتب الوزير امس، 
بحضــور مدير عــام صندوق تطويــر وإقراض 

الهيئات المحلية توفيق البديري.
وأكد األعرج إيالء الحكومة الفلسطينية أهمية 
قصــوى للعمــل فــي المناطــق المســاة «ج»، 
وذلك كونها تشــكل األســاس الحيــوي للدولة 

الفلسطينية، ونظراً لغناها بالعديد من المصادر 
والثروات الطبيعية غير المستغلة؛ جراء سياسات 
االحتالل وممارســاته االســتيطانية التوسعية، 
ومنعه إلقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية 

في هذه المناطق.
وأضاف: «الوزارة ماضية في العمل على تعزيز 
صمود المواطنين في هذه المناطق، انســجاما 
مع رؤية الحكومة، وتطبيقاً ألجندة السياســات 

الوطنية».
وأشــاد األعــرج بالدعــم الــذي يقدمــه االتحاد 

شــتى  فــي  الفلســطيني  للشــعب  االوروبــي 
المجاالت، وخاصة الدعم المقدم لقطاع الحكم 
المحلي، والذي أسهم وبشكل كبير في تحسين 
واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، والتســهيل 
عليهــم. وأكــدت البعثة اســتمرار التــزام دعم 
االتحــاد االوروبي لقطاع الحكــم المحلي خالل 
المرحلة المقبلة، وأبدوا ارتياحهم الكامل للعمل 
مــع طواقم الوزارة وصنــدوق تطوير وإقراض 
الهيئــات المحليــة، والنتائج التــي تحققت على 

أرض الواقع.

محافظ طولكرم يسلم بيت األجداد مساعدات 
غذائية ويلتقي وفداً من المكتب الحركي للمحامين

طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين- زار 
محافظ طولكرم عصام أبو بكر جمعية بيت 
األجداد لرعاية المســنين وذوي االحتياجات 

الخاصة، لتسليم مساعدات للجمعية. 
وأكــد المحافــظ أبو بكر علــى أهمية الدور 
الــذي تقــوم بــه جمعية بيــت األجــداد من 
خــالل رعاية المســنين وكبار الســن وذوي 
االحتياجات الخاصة، مشــدداً على االهتمام 
بالكبــار واألجــداد ورعايتهــم، انطالقا من 
الوفاء والمحبة والتقدير لهذه الفئة األصيلة 
التــي تســتحق أن نكــون إلــى جانبهم في 
جميع األوقات.  وحث المحافظ رجال األعمال 
وفاعلــي الخير على تقدم المزيد من الدعم 
والمســاندة لمثل هذه الجمعيات التي تقدم 
الخدمــة لكبار الســن واألجــداد والذين هم 
بأمس الحاجة للرعاية والمســاندة. وأشــاد 
رئيس جمعية بيت األجداد مرشد غانم بدعم 
معبراً  والفعاليــات،  والمؤسســات  المحافظ 
عن شــكره لكل المتبرعيــن الذين يقدمون 
المســاعدة والعون، ويساهمون في تحقيق 
مبدأ التكافل والمسؤولية االجتماعية الملقاة 

على عاتق كل مواطن.
كما التقى أبو بكر وفداً من المكتب الحركي 
للمحامين، ضم أمين سر المكتب عامر حامد 
واألعضاء، بمشــاركة نائب نقيب المحامين 

يزيد مخلوف، وبحضــور جهات االختصاص 
في مؤسسة المحافظة. 

ونقــل المحافــظ أبو بكــر تحيــات الرئيس 
محمــود عباس « أبو مــازن» وتهانيه لكتلة 
القدس والثوابت الفلســطينية على فوزها 
الساحق في انتخابات نقابة المحامين، مباركاً 
للمحامين هذا العرس الديمقراطي، مؤكداً 
علــى جهود المكتب الحركــي ودور النقابات 
ومكانتها في خدمــة المواطنين والمجتمع، 
مشــيراً إلى الدور الخــاص لنقابة المحامين 
والتي أثبتت حضورها الفاعل والمميز على 
مســتوى الوطن بشــكل عام وفي محافظة 
طولكرم على وجه التحديد.  من جانبه عبر 
عامر حامد عن شكره وتقديره للمحافظ أبو 
بكر على ما قدمه من جهود إلنجاح انتخابات 
نقابة المحامين، مشدداً على التواصل الدائم 
والمســتمر مع المؤسســة الرســمية ممثلة 
بالمحافظ أبو بكر، والتعاون مع كافة مكونات 
المجتمــع الكرمي لخدمة المحافظة وخاصة 
من الجوانب القانونية، عالوة على المشاركة 

في الفعاليات واألنشطة المجتمعية. 
وقدم المكتب الحركي للمحامين بطولكرم 
درعاً للمحافــظ أبو بكر تقديراً على جهوده 
الديمقراطــي  العــرس  إنجــاح  فــي  ودوره 

النتخابات نقابة المحامين.


