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اعتصام في طولكرم يطالب بتحرك
عاجل إلنقاذ األسرى المرضى
طولك���رم " -وفا" :ق���ال مدير نادي األس���ير في طولكرم
ابراهيم النمر :إن األس���رى اإلداريي���ن يهددون باإلضراب
عن الطع���ام ،احتجاجا على اس���تمرار سياس���ة االعتقال
اإلداري بحقهم.
وأوضح النمر ،خالل االعتصام األس���بوعي التضامني مع
األس���رى أمام مكتب الصليب األحمر في مدينة طولكرم،
أم���س ،أن هؤالء األس���رى وجهوا مناش���داتهم من خالل
المحامين إلى ش���عبهم لدعمه���م ومناصرتهم في هذه
الخطوة ،للضغط نح���و إلغاء ما يس���مى االعتقال اإلداري
المخال���ف للقوانين واألعراف الدولية ،مش���يرا إلى وجود
 550أسيرا إداريا يقبعون في سجون االحتالل.
وح���ذر من اس���تمرار اعتقال األس���رى المرضى بأمراض
خطي���رة الذين يعانون م���ن إهمال طب���ي متعمد واضح،
وأصبح���ت حياته���م في خط���ر ،خاصة األس���ير المريض
بالس���رطان معتصم رداد ،واألسير موس���ى صوفان ،الذي
ناش���د بضرورة الضغط نحو تقدي���م العالج له ،خاصة أنه
سيخضع لعملية استئصال للرئة اليمنى التي تعاني من
ورم سرطاني وحالته خطيرة.

من جهتهّ ،
وجه أمين سر التجمع الوطني ألسرى شهداء
فلسطين فرع طولكرم ،عصام عودة ،التحية لكافة األسرى
واألسيرات ،داعيًا إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز صمود
األسرى ،وأن يكون هناك تحرك عاجل للضغط نحو اإلفراج
عنهم وفي مقدمتهم المرضى واألطفال واألسيرات.
وأك���دت عضو الهيئة اإلدارية في االتحاد العام للمرأة ـ
فرع طولكرم ،أروى قزموز ،أن األس���رى ّ
بأمس الحاجة لدعم
صمودهم ،خاصة في هذا الوق���ت في ظل معاناتهم من
إج���راءات إدارة الس���جون ،معرب���ة عن أملها ف���ي أن يتم
إطالق سراحهم قريبا لترتسم الفرحة والبسمة على وجوه
أمهاتهم وذويهم وشعبهم.
وشدد والد األسير محمد أبو خليل ،على ضرورة االلتفاف
حول قضية األسرى ،تحديدا األسيرات ،اللواتي يقبعن في
ظ���روف صعبة للغاية ،يعانين من األمراض وقلة المالبس
واألدوي���ة والطعام ،وف���ي مقدمتهن األس���يرة المريضة
إس���راء جعابي���ص ،مطالبا كاف���ة المؤسس���ات الحقوقية
واإلنس���انية إلى التحرك الفوري إلنقاذها ،ليتس���نى لها
العالج والعودة إلى بيتها سالمة.

تصعيد ليلي على حدود خان يونس
وتواصل اقامة «الجدار» تحت األرض
كتب محمد الجمل:
تشهد الحدود الش���رقية لمحافظة خان يونس ،جنوب
قطاع غزة ،تصعيدًا ليليًا م���ن قبل قوات االحتالل ،خاصة
في محيط معبري "صوفاه" و"كيس���وفيم" ،المقامين على
خط التحديد.
وقالت مصادر محلية إن التصعيد المذكور مستمر لليلة
الثالث���ة عل���ى التوالي ،حيث تبدأ ق���وات االحتالل وقبيل
انتصاف الليل بقليل ،بتنفيذ مناورات واس���عة على طول
خط التحديد شرق المحافظة ،تشمل نشر دبابات ووحدات
راجلة مصحوبة بكالب بوليسية مدربة ،بالتزامن مع إطالق
كثيف ومتواصل لقنابل اإلنارة في األجواء.
ووفقا لش����هود العيان ،فإن س����اعات ليلة أول من أمس
وفجر أمس ش����هدت الدفع بعدد م����ن الدبابات واآلليات
المدرع����ة والجيبات ،التي انتش����رت على ط����ول الحدود
الش����رقية للمحافظ����ة ،بدءًا م����ن معبر "صوف����اه" جنوبا
ً
وحتى معبر "كيس����وفيم" ش����ماال ،حيث بدأت بعد ذلك
أبراج المراقبة بإط��ل�اق قنابل ضوئية بصورة مكثفة في
األج����واء ،بالتزامن مع تحليق مكث����ف للطائرات الحربية
واالستطالعية.
كما ش���ملت اعتداءات االحتالل إطالق نار من األس���لحة
الرشاشة باتجاه بس���اتين وحقول زراعية تقع في محيط
بلدات خزاعة وعبسان الجديدة شرق المحافظة.
وتواصل انتش���ار االحتالل بمحاذاة خط التحديد طوال
س���اعات الليل ،واشتمل على نش���ر وحدات راجلة نفذت
عمليات تمش���يط باالستعانة بكالب بوليسية مدربة على

تتبع اآلثار.
وعبر مواطنون من سكان شرق المحافظة عن اعتقادهم
بأن التصعيد واإلجراءات المذكورة جاءت بهدف الحد من
عمليات التسلل للشبان والتي تحدث بصورة شبه يومية
انطالقا من الحدود الشرقية للمحافظة ،وأيضا تأتي هذه
اإلجراءات ضمن مناورات االحتالل المستمرة منذ عدة أيام
في محيط غالف غزة.
وأكدوا أن هذه المناورات واإلجراءات تتس���بب في حالة
قلق ليلي ،يصاحبها هلع أطفالهم ،خاصة مع دوي إطالق
نار وسماع بعض االنفجارات التي تدوي بصورة مفاجئة.
وكانت جراف���ات وحفارات االحتالل واصلت انتش���ارها
عل���ى طول خط التحديد خ�ل�ال األيام القليل���ة الماضية،
وصعدت من عمليات الحفر ف���ي أكثر من نقطة حدودية
قبالة المحافظة.
وقال ش���هود عيان إن الجرافات اإلس���رائيلية تستخدم
طريق���ة جديدة في الحفر ،تتمثل في إحداث حفر عميقة
متتابعة ،خالفًا لما كان س���ائدًا ف���ي الماضي ،حيث كانت
الحفر متباعدة وعشوائية.
وشوهدت شاحنات تحمل على متنها صهاريج ممتلئة
بالمياه والخرس���انة تص���ل للمنطق���ة الحدودية ،وتضخ
آالف األمتار المكعبة من المياه وكذلك الباطون في باطن
األرض ،ف���ي محاولة إلغراق وإغ�ل�اق أي نفق ربما يكون قد
حفر في المنطقة.
يذكر أن معظم أعم���ال التجريف تترك���ز قبالة بلدتي
خزاع���ة والق���رارة الحدوديتين ،حيث تق���ع مواقع ونقاط
عسكرية ثابتة على الحدود.
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تفاقم الوضع الصحي لألسرى
المرضى ّ
جراء اإلهمال الطبي
رام الل���ه " -األيام" :قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ،أمس ،إن إدارة س���جون
االحتالل ،تتعمد اس���تخدام أس���لوب التقصير الطبي واإلهمال بالعالج كأداة ووسيلة،
بهدف تعريض األسير للموت البطيء ،دون مراعاة للقوانين واألعراف الدولية والقواعد
اإلنس���انية .وكشفت الهيئة ،في بيان صحافي ،عن عدة حاالت مرضية صعبة تقبع في
سجون االحتالل ،ومن بينها حالة األسير الشاب أسامة حماد ( 22عامًا) من مخيم قلنديا
شمال القدس ،الذي يعاني من الفتاق وآالم في الخصيتين بسبب مرض "الدوالي" ،وقد
تدهور وضعه الصحي عقب التحقيق معه في مركز توقيف "المسكوبية".
وأوضحت الهيئة انه في كثير من األحيان ال يستطيع األسير الحركة من شدة األوجاع،
وهو بحاجة إلجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن ،إال أن إدارة معتقل "النقب" تماطل
في تحويله إلجراء الفحوص الطبية والخضوع للعملية ،وتكتفي بإعطائه المسكنات.
وقااللبيان :في حين يمر األس����ير جواد اش����تية ( 42عاما) من قرية تل في نابلس ،بوضع
صحي صعب ،ويعاني من مش����اكل في الرؤية ،إثر تعرضه إلصابة خطيرة في عينيه خالل
االنتفاض����ة ،وهو مهدد بفقدان بصره في حال لم تجر له عملية زراعة قرنية بأس����رع وقت
ممكن ،لكن إدارة معتقل "الجلبوع" ما زالت تماطل في تحديد موعد إلجراء عملية الزراعة.

"خضوري" تبحث مع وفد من فلسطينيي
الداخل آليات االلتحاق بالجامعة
طولكرم " -األيام" :بحثت جامعة فلسطين التقنية – خضوري ،مع وفد من فلسطينيي
ً
الداخل ممثال عن كتلة الجبهة الديمقراطية للس�ل�ام والمس���اواة في نقابة المعلمين
سبل التعاون وتوجيه طلبة الداخل لاللتحاق بالجامعة وبرامجها األكاديمية المختلفة.
وضم الوفد رئيس الكتلة في النقابة موفق خاليلة وس���كرتير الكتلة س���عيد ياسين
وعضو لجنة التعليم العربي س���عيد أبو ليل والنقابي من الطيرة يوس���ف بشارة ووائل
إدريس رئيس كتلة الجبهة في المنطقة والناطق اإلعالمي للكتلة جوزيف الحلو.
وبين نائب نائب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية د .معتمد الخطيب أن الجامعة
تسعى ومن خالل استقطابها لطلبة فلسطين الداخل إلى تمكينهم من االستفادة من
خدماتها التعليمية النوعية والميس���رة التي تعزز من صمودهم وتمكنهم من إكمال
مسيرة تعليمهم العالي .من جانبه أكد د .حسين شنك عميد الشؤون الطالبية أهمية
التعاون والتواصل مع أبناء ش���عبنا في الداخل الفلس���طيني ،والتواصل يشمل جميع
مناحي الحياة التعليمية والثقافية واالجتماعية.
من جهته أكد الوفد أنهم س���يعملون جاهدين لترويج جامعة خضوري في أوس���اط
الطلبة الثانويين في الداخل بهدف توجيههم لاللتحاق بالجامعة.
وفي س���ياق متصل التقى الوفد مع عمداء الكليات المختلفة وممثلي مجلس الطلبة،
ت���م خالله االتفاق على تنظي���م زيارات لوفد من الجامعة والطلب���ة لمدارس الطلبة في
الداخل بهدف تنظيم أيام إرشادية بالتعاون مع نقابة المعلمين في الداخل .

االتحاد العام للمرأة يناقش
فعاليات الثامن من آذار
رام الله " -األيام" :عقد االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مقره برام الله امسً ،
لقاء
تحضيريًا لمناقشة فعاليات الثامن من آذار.
وحضر اللقاء رئيس���ة االتحاد العام انتصار الوزير ،وعضوات األمانة العامة وممثالت
عن المؤسسات والمراكز النسوية ووزارة شؤون المرأة ومسؤوالت األطر النسوية.
وتم خالل االجتماع بحسب بيان صدر عن االتحاد عقب االجتماع ،امس ،مناقشة توحيد
كافة الجهود من قبل المؤسس���ات المش���اركة ف���ي اإلجتماع للخ���روج بفعاليات موحدة
ومركزية لمواجه���ة التحديات السياس���ية والوطنية واإلجتماعية التي تواجه النس���اء
الفلس���طينيات .وتم التباحث ف���ي المقترحات المقدمة لفعالي���ات الثامن من آذار لهذا
العام ،وتم التوافق على أن يحمل شعار الثامن من آذار لهذا العام عنوان التحرر الوطني
واإلجتماعي ،بحيث تنطلق الفعاليات بشكل مركزي في كل من الضفة وغزة والخارج.
كم���ا تم االتفاق حول إطالق مس���يرة مركزية وإرس���ال مذكرة حقوقي���ة للرئيس "أبو
مازن" باإلضافة إلى توجيه رس���ائل للمؤسسات الدولية وتسليط الضوء على انتهاكات
اإلحتالل ضد المرأة الفلسطينية.

جانب من تشييع جثمان ابو الفتح في في برقين .

جنين :تشييع جثمان المناضل
اللواء ذياب العلي "أبو الفتح"
جني���ن  -وفا :نع���ى الرئي���س محمود عب���اس ،المناضل
الوطني الل���واء ذياب العلي "أبو الفت���ح" ،قائد قوات األمن
الوطني السابق ،الذي وافته المنية ،أمس ،إثر مرض عضال.
وتق���دم الرئي���س من ذوي الفقي���د وأبناء ش���عبناّ ،
بأحر
ّ ّ
ً
التعازي والمواساة ،سائال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ،وأن يسكنه فسيح جناته.
وأثنى الرئيس على مناق���ب المناضل الكبير ،الذي أفنى
حيات���ه في الدفاع عن حقوق الش���عب الفلس���طيني ،وفي
الدفاع عن قراره الوطني المستقل.
وشيعت جماهير غفيرة ،بموكب عسكري رسمي وشعبي،
أمس ،جثمان المناضل "أبو الفتح" ،إلى مثواه األخير.
وانطلق موكب التش���ييع من أمام مستش���فى الش���هيد
الدكتور خليل سليمان الحكومي في جنين ،باتجاه مسقط
رأس الفقيد في بلدة برقي���ن ،حيث ووري الثرى في مقبرة
البلدة.
وتق���دم المش���يعين :نائ���ب رئيس حركة "فت���ح" ،عضو
ً
لجنته���ا المركزي���ة محمود العال���ول ،ممثال ع���ن الرئيس
محمود عباس ،ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الحاج
اللواء إس���ماعيل جبر ،وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"
جمال محيسن ،وأعضاء من المجلس التشريعي ،والمجلس
الثوري لحرك���ة "فتح" ،ورئي���س هيئة ش���ؤون المنظمات
األهلي���ة اللواء س���لطان أب���و العينين ،وقائد ق���وات األمن
الوطني اللواء نضال أبو دخان ،ورئيس جهاز األمن الوقائي
اللواء زياد هب الريح ،ومدير عام الش���رطة اللواء حازم عطا
الله ،ومدير عام االستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح،
ونائ���ب محافظ جنين كمال أبو ال���رب ،وقائد منطقة جنين
العقيد ناصر عمر.
ونق���ل العالول تعازي الرئيس محم���ود عباس إلى عائلة
الفقي���د ،وكافة أبناء ش���عبنا ،مش���يدًا بتاريخ���ه النضالي
العسكري وبدوره الوطني منذ انخراطه في صفوف منظمة
التحرير الفلس���طينية ،وتقلده عدة مناصب عس���كرية في
الجن���وب اللبناني ،وحتى عودته إل���ى أرض الوطن مع قادة
منظمة التحرير.
وألقي���ت خالل مراس���م التش���ييع ع���دة كلم���ات ،عدد

المتحدث���ون فيه���ا مناق���ب الراح���ل ودوره النضالي منذ
انخراطه ف���ي صفوف الثورة ومش���اركته في معاركها في
لبنان ضد االحتالل ،وحتى عودته إلى أرض الوطن.
والمناضل أبو الفتح تمتد جذوره من عائلة عرب الحمدون
التي ّ
هجرت من فلس���طين العام  1948إلى لبنان ،وس���كنت
في مخيم القاس���مية ق���رب صور ،وانتمى إل���ى حركة فتح
منذ العام  ،1965وإخوان���ه حمزة وطانيوي وفضل ومحمود،
وش���غلوا جميعا مواق���ع متقدمة في ق���وات العاصفة منذ
تأسيسها.
عمل أبو الفتح قائد س���رية في القطاع األوسط في جنوب
لبن���ان ،تحت قيادة الش���هيد ج���واد أبو الش���عر ،ومن ثم
الش���هيد بالل ،ثم أصبح قائدًا للميليش���يا في هذا القطاع
قبل أن يصب���ح ضابطا لعمليات كتيبة الجرمق العام ،1978
حيث راف���ق الكتيبة في معاركها في الش���قيف والنبطية
والخط الساحلي ،وأشرف ورفيقه علي أبو طوق على عشرات
العملي���ات خل���ف خطوط الع���دو بعد الع���ام  .1982ووقف
موقف���ا حازما ضد االنش���قاق ودافع عن الث���ورة في البقاع
وطرابل���س ،التي أصبح فيها قائ���دًا للكتيبة المحمولة في
قوات العاصفة.
بعد طرابلس عاد إل���ى لبنان حيث أصبح عضوًا في قيادة
الس���احة اللبنانية ،وما لبث أن اعتقل وقضى بضع سنوات
في السجون السورية.
وأثن���اء مرحلة بن���اء األجهزة األمني���ة بعد العودة
للوطن العام  ،1994كان أبو الفتح بمثابة السند األول
لبن���اء األجهزة األمنية ،كالش���رطة واألم���ن الوقائي
والمخابرات ،وعرف كقائد م���ن الطراز الفريد ،مؤديًا
واجب���ه على أكم���ل وجه ،ملبيًا ن���داء األرض والوطن،
وكان ش���علة في العط���اء بعزيمة األش���داء ،وكانت
أمنيته أن تتحرر فلسطين وأن تكون القدس عاصمة
أبدية للدولة الفلسطينية
عي���ن أبو الفتح قائ���دًا لقوات األمن الوطن���ي بتاريخ -1-1
 2007وانته���ت مهام عمله كقائد للق���وات بتاريخ -12-27
 ،2011وعين بمرس���وم رئاس���ي مستشارًا عس���كريًا للقائد
األعلى الرئيس محمود عباس.

