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رفح :بحرية االحتالل تجدد
اعتداءاتها بحق الصيادين
رفح  -محمد الجمل :تعرضت مراكب الصيادين قبالة سواحل محافظتي
خان يونس ورفح ،إلى إطالق نار متقطع من بحرية االحتالل فجر أمس.
وأكدت مصادر محلية أن زوارق االحتالل الحربية فتحت نيران أسلحتها
الثقيلة والمتوسطة بصورة باتجاه مراكب الصيد قبل أن تشرع بإطالق
عدد من القنابل الضوئية.
وبينت المصادر أن زورقًا حربيًا اقترب من مراكب الصيادين ،وبدأ ينفذ
عمليات دوران في محيطها ،ما أدى إلى تقطيع وإتالف بعض الشباك.
وأجب���رت عمليات إطالق النار المذكورة معظم الصيادين على مغادرة
المياه ،في حين اضطر آخرون للتوجه بضعة أميال في اتجاه الش���مال،
طلبا لألمان.
وأوضح صيادون أن األيام القليلة الماضية ش���هدت استمرار انتشار
الزوارق والقطع الحربية اإلس���رائيلية في البح���ر ،وخاصة قبالة الحدود
المصرية الفلسطينية ،مش���يرين إلى أن عددًا من تلك الزوارق تتمركز
ف���ي مواقع ثابتة ،فيم���ا تقوم أخرى بتنفيذ من���اورات في المياه خالل
س���اعات الليل ،بالتزامن مع إطالق قنابل إنارة وتحليق مكثف للطائرات
االستطالعية في األجواء.

االحتالل يواصل حصار حزما لليوم الثاني عشر على التوالي
رام الله " -وفا" :منذ  12يومًا ،تغلق قوات االحتالل المدخل الشمالي لبلدة
حزما ش���رق مدينة القدس ،بالمكعبات اإلس���منتية ،إضاف���ة إلى مدخلها
َ
الفرعي ،كما أغلق���ت الليلة قبل الماضية مداخل البل���دة األربعة ،ولم يبق
منفذ لها سوى المدخل الجنوبي ،الذي تتواجد عليه قوات االحتالل وتمنع
الدخول أو الخروج إال لحملة هوية البلدة.
ووفق رئيسة بلدية حزما سمر ضيف الله ،فإن االحتالل يستهدف البلدة،
بمداهمات ليلية لمنازل المواطنين ويش���ن عمليات تفتيش واعتقال بحق
األهالي ،كما يتعمد استهداف الشبان واألطفال.
وتقول ضيف الله إن االحتالل يت���ذرع بأن إجراءاته القمعية بحق البلدة
تأتي لحماية المستوطنين ،بدعوى أن الشبان يرشقون مركباتهم بالحجارة.
وتضيف :إن العقاب والطوق العسكري طال  8000مواطن ،هم عدد سكان
البلدة ،الذين يعيشون تحت وطأة حصار اقتصادي واجتماعي ونفسي.
وال تف���ارق قوات االحتالل بلدة حزما ،كما تقول رئيس���ة البلدية ،حيث تندلع
مواجه���ات يومية ،يطلق االحت�ل�ال خاللها قنابل الغاز المس���يل للدموع ،ويزج
االحتالل  25شابًا من البلدة في السجون تتراوح أحكامهم بين عام إلى  7أعوام.

وقب���ل فترة قصيرة ،اعتقل االحتالل عددا من األطفال واحتجزوهم ،ولكن
بضغط من األهالي تم فك قيودهم واإلفراج عنهم.
ويضي���ق االحتالل الخناق على بلدة حزما ،في البناء والتجارة والزراعة في
أراضي البلدة البالغة مس���احتها  900دونم ،بعد أن كانت المساحة الكلية
للبلدة  10400دون���م ،ابتلع الجدار  4000دونم منها ،كما س���يطر االحتالل
على معظم المساحات الزراعية ،إضافة إلى "عين فارة" ومنطقة الفوار التي
تغذي القدس المحتلة بالمياهّ ،
وحولها إلى محمية طبيعية.
"هناك قيود صارمة جدا على البناء ،خاصة منطقة الش���ارع الرئيس���ي الذي
يتم إغالقه ،وتمنع بلدية االحتالل في القدس التوسع والبناء ،حتى بناء غرفة
صغيرة أو بركس ،فإنه مباشرة يتم استصدار قرار بالهدم" ،تقول ضيف الله.
ويعتبر موقع بلدة حزما الجغرافي اس���تراتيجيا؛ ألنها تعتبر الش���ريان
الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ،وتعتبر إحدى البوابات
الرئيسية لمدينة القدس.
ودعت رئيس���ة البلدية إل���ى مزيد من االهتمام بمنطق���ة القدس ،ودعم
صمود المواطنين فيها.
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االحتالل يمنع مزارعين من الوصول
إلى أراضيهم جنوب قلقيلية
قلقيلية " -وفا" :منعت قوات االحتالل ،امس ،مزارعي عزبة سلمان جنوب قلقيلية ،من
الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.
وق���ال مزارعون لـ"وف���ا" :إن قوات االحت�ل�ال منعت مئات المزارعين م���ن عبور البوابة
الحديدية المثبتة على الجدار العنصري المحيط بأراضي القرية ،دون إبداء األس���باب،
رغم أنهم يحمل���وا التصاريح الزراعية التي تخولهم من ذل���ك ،لخدمة أراضيهم التي
تحتاج الى العناية والحراثة والتقليم والتسميد والرش في مثل هذا الوقت.
وأش���ار المزارعون إلى أنهم اضطروا الى س���لوك طرق جانبي���ة وبعيدة جدا محفوفة
بالمخاطر ،وقالوا إن س���لطات االحتالل تخطط إلى االس���تيالء عل���ى هذه األراضي ،بعد
ترحيل أصحابها عنها ،وبالتالي السيطرة عليها وتحويلها لصالح توسيع المستوطنات
المحيطة بالعزبة.
يش���ار إلى أن جدار الضم والعنصري عزل خلفه أكثر من  5000دونم من أراضي عزبة
سلمان.

 ..و يستولي على تسجيالت
بمحطة محروقات بطولكرم
طولكرم " -وفا" :دهمت قوات االحتالل ،امس ،محطة القيس���ي للمحروقات ،على شارع
نابلس شرق مدينة طولكرم ،واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات منها.
وقال مدير المحطة حس���ن القيس���ي ،لـ"وفا" ،إنه تلقى اتصاال هاتفيا من حارس في
الم���كان بأن قوات االحتالل تعتزم مداهمة المحطة ،فحضر على الفور وطلب منه جنود
االحتالل فتح األبواب ،وقاموا بتفتيشها ،واستولوا على تسجيالت الكاميرات بالكامل.
ويأت���ي هذا اإلج���راء ضمن حملة مداهم���ات تنفذها قوات االحتالل خ�ل�ال اليومين
الماضيين ،لعدد من المحال التجارية في المنطقة ذاتها ،واالس���تيالء على تس���جيالت
الكاميرات فيها.

ّ
العثور على قذيفة خلفها االحتالل
قرب مضارب خربة الجمال
األغوار الش���مالية-محمد بالص :عثر مواطنون من خربة الجمال في األغوار الشمالية،
أم���س ،على قذيفة لم تنفجر من مخلفات جيش االحتالل خالل التدريبات العس���كرية
التي يجريها في أنحاء متفرقة من األغوار.
وذكر خبير االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية في األغوار ،عارف دراغمة ،أن أهالي
الخرب���ة عثروا على القذيفة في مكان قريب م���ن المضارب البدوية ،حيث تواصل قوات
االحتالل إجراء تدريباتها العسكرية بالذخيرة الحية.
وقال دراغمة" :إنه ال يعقل أن يجري جيش االحتالل تدريباته العسكرية بين مضارب السكان
وخيامهم ومزروعاتهم ويترك مخلفات عسكرية وقنابل بين متناول األهالي وألطفال".
وأكد أن هذه المخلفات العس���كرية تش���كل خطرا كبيرا على حي���اة المواطنين ،ومن
شأنها أن تنفجر في أي لحظة.
واعتب���ر ما يجري في األغ���وار من إخالء س���لطات االحتالل لألهالي وإج���راء تدريبات
عس���كرية وزراعة األلغام ف���ي المنطقة ،سياس���ة مبرمجة تهدف إل���ى إنهاء الوجود
الفلسطيني في األغوار ،واالستيالء على آالف الدونمات من أراضي المواطنين.
وأكد أنه سيتم التوجه لرفع قضايا على حكومة االحتالل جراء انتهاكاتها وجرائمها
بحق المواطنين وممتلكاتهم في األغوار ،في إشارة إلى وجود تسعة معسكرات لتدريب
جيش االحتالل وحقول ألغام تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين في المنطقة.
وأش���ار إلى انفجار لغم أرضي من مخلفات االحتالل أصاب بقرة في منطقة الساكوت
باألغوار ،تعود للمواطن فايز يوس���ف دراغمة ،ما تس���بب ببتر رجلها اليمنى وإصابتها
إصابة بليغة.

