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بحرية االحتالل تكثف اعتداءاتها بحق الصيادين قبالة رفح
رف���ح  -محمد الجم���ل :واصلت زوارق االحت�ل�ال الحربية
المنتشرة قبالة سواحل محافظة رفح ،عمليات إطالق النار
تجاه مراكب الصيادين ،ما تس���بب ف���ي إلحاق أضرار في
عدد من المراكب ،دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في
صفوف الصيادين.
وأكدت مصادر محلية أن ال���زوارق الحربية أطلقت خالل
س���اعات الليلة الماضية وفجر أمس النار بصورة متقطعة
من الرشاش���ات الثقيلة والمتوس���طة ،ف���ي اتجاه مراكب
الصي���د ،قبل أن تش���رع بإطالق ع���دد كبير م���ن القنابل
الضوئية في السماء.
وبين���ت المص���ادر أن أحدى الزوارق اقت���رب من مراكب
الصيادي���ن ،وبدأ بتنفيذ عملي���ات دوران في محيطها ،ما
أدى إل���ى تقطي���ع وإتالف بعض الش���باك الموضوعة في
المياه ،بالتزام���ن مع رش المراكب بالمي���اه عبر مضخات

كبيرة.
وأجبرت عمليات إطالق النار المذكورة معظم الصيادين
على مغادرة المياه ،في حين اضطر آخرون للتوجه بضعة
أميال في اتجاه الشمال ،طلبًا لألمن.
بدورهم ،أوضح الصي���ادون أن مراكبهم تتعرض خالل
وجوده���ا في المياه لمطاردة م���ن زوارق االحتالل ،التي ال
تتوقف لحظة عن فعل كل ما من شأنه إلحاق الضرر بهم،
وبمعدات الصيد التي يستخدمونها.
وكان���ت بحرية االحت�ل�ال عززت م���ن انتش���ارها خالل
اليومين الماضيين في المنطقة ،ما أثار غضب الصيادين
خاصة أن اعتداءات االحتالل تزايدت بعد تحس���ن حركة
األس���ماك في البحر ،وتمكن الصيادي���ن من صيد كميات
مضاعف���ة منها خالل األيام الماضي���ة ،وهذه االعتداءات
تحرمهم من استغالل نشاط األسماك.

شهادات جديدة ألسرى تعرضوا
للتنكيل خالل االعتقال والتحقيق
رام الله " -األيام" :رصد تقرير صادر عن هيئة ش���ؤون األسرى
والمحررين ،أمس ،ش���هادات جديدة ألس���رى ومعتقلين يروون
فيه���ا ما تعرضوا ل���ه من ظروف اعتقال همجي���ة من قبل جنود
االحتالل والمحققين.
وأش���ار تقرير الهيئة إلى أن األس���ير إيه���اب كباجة ( 18عامًا) من
مدين���ة القدس ،روى تفاصيل اعتقال���ه ،مبينًا أنه جرى ايقافه بعدما
دهمت قوات االحتالل منزله الساعة الرابعة فجرًا ،ومن ثم انهال عليه
الجن���ود بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جس���ده ،واقتادوه بعدها
إل���ى مركز توقيف المس���كوبية للتحقيق معه ،وخالل اس���تجوابه لم
يسلم الفتى من التهديد باعتقال والديه ومن اإلهانة والشتم بأقذر
المس���بات بهدف الضغط عليه النتزاع اعترافات منه ،حيث بقي في

"المسكوبية"  14يومًا وتم نقله فيما بعد إلى سجن "مجدو".
ّ
وقال التقرير :في حين نكل جيش االحتالل باألسير علي زيدان
( 19عامًا) من بلدة دير اس���تيا في محافظة سلفيت ،بعد اقتحام
ً
منزله ليال واالعتداء عليه وضرب���ه بعنف خالل اقتياده بالجيب
العسكري إلى سجن "مجدو".
واش���تكى الطف���ل أيهم ع���دوي ( 14عامًا) من مخي���م العروب
بمدينة الخليل ،والقابع في سجن "عوفر" ،حسب تقرير الهيئة،
من ظ���روف التحقيق الصعبة التي تعرض لها خالل تواجده في
مرك���ز توقيف "عتصيون" ،حيث لم يتوقف المحققون عن ضربه
على رأس���ه وصفعه وشتمه وتهديده باعتقال ذويه في حال لم
يعترف بالتهم الموجهة ضده.
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تعرض أسرى مفرج
عنهم لتفتيش مذل
رام الل���ه " -األيام" :أفادت اللجنة اإلعالمية للجبهة الش���عبية في س���جون االحتالل،
ّ
بأن إدارة الس���جون تتعمد في اآلونة األخيرة انتهاج سياسة التفتيش المذل لألسرى
المفرج عنهم.
وأش���ارت اللجنة اإلعالمية لمركز حنظلة لألسرى والمحررين ،أمس ،بأن إدارة السجون
تجبر األسرى على خلع جميع مالبسهم والوقوف عراة أمام السجانين ،وبدأت باستخدام
سياس���ة جديدة وهي تخيير األس���ير المفرج بإخضاعه لفحص "التراساوند" الكاشف
عن رس���ائل قد يحملها األسير في أحش���ائه ،أو أن يتم تكبيله وإجباره على شرب مادة
مسهلة كي يتم استخراج وفحص فضالته.
وقالت إن هذا النهج يعبر عن نية إدارة س���جون االحتالل إذالل األس���ير المفرج عنه
والتنكيل به قبيل اإلفراج عنه.
وأضافت :ادعت إدارة الس���جون أنها استطاعت القبض على عدة رسائل حاول األسرى
إخراجها من السجون ،حيث يقوم األسرى ببلع الرسائل المغلفة التي تسمى (كبسولة)
كي ال يتم كشفها.
وطالب مركز حنظلة بضرورة تسليط الضوء على السياسات العنصرية التي يمارسها
االحت�ل�ال ،ومنها اإلج���راءات األخيرة التي تنتهجه���ا إدارة الس���جون بالتفتيش عبر
"التراس���اوند" كسياس���ة جديدة لحصر دور األسرى في مراس���لة الخارج" ،رغم أن اغلب
الرسائل تكون رسائل حميمية لألقارب الممنوعين من الزيارة".

جلسة لإلفراج المبكر
عن أسير من دير عمار
رام الله " -األيام" :أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين ،أمس ،بأن لجنة اإلفراجات
المبكرة في س���جن "النقب" قررت عقد جلس���ة في  25حزيران الج���اري ،للنظر في طلب
الهيئة المقدم لإلفراج عن األس���ير المريض بالسرطان رجائي عبد القادر ،بسبب تفاقم
حالته الصحية.
وأشار محامي الهيئة يوس���ف نصاصرة ،في بيان صحافي ،إلى أن األسير عبد القادر
م���ن س���كان دير عمار غرب رام الله المحكوم بالس���جن  45ش���هرا ،قد ب���دأ بأخذ العالج
الكيماوي ،حيث قرر له  14جلسة عالج بعد اكتشاف مرض سرطان الكبد والرئة لديه.
وق���ال المحامي نصاصرة "إن األس���ير لدي���ه أوجاع في الصدر ،ويص���اب بحالة دوخة
وأوجاع في الكبد ،وال يستطيع النوم سوى  3ساعات من شدة األلم".
وأكد األس���ير عبد القادر أنه فقد من وزنه  6كغم ،واش���تكى من سوء المعاملة خالل
عملية النقل في سيارة "البوسطة" ،حيث لم ينقل في سيارة خاصة ،ولم يقدم له الماء
خالل النقل.

مدينة فرنسية تطلق اسم
"ممر النكبة" على أحد شوارعها
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باريس " -وفا" :أطلقت بلدية بيزون الفرنس���ية اس���م "ممر النكبة" على أحد شوارعها
المالصقة لمبنى البلدية ،وذلك ضمن فعاليات المدينة إلحياء الذكرى السبعين للنكبة،
بحضور س���فير فلسطين لدى فرنسا س���لمان الهرفي وعدد من كوادر السفارة ،ورئيس
بلدي���ة المدينة دومينيك لوس���بار ،وأعضاء المجلس البلدي ،وعدد من الناش���طين في
جمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني ،وحشد من أهالي المدينة.
وحملت لوحة وضعت على مدخل الشارع العبارة التالية باللغتين الفرنسية والعربية:
"ممر النكبة :في ذكرى طرد  800000فلس���طيني وتدمي���ر  532قرية في عام  1948من
طرف مجرم الحرب دافيد بن غوريون إلنشاء دولة إسرائيل".
وألقى الهرفي ش���كر فيها رئيس وأعضاء بلدية مدينة بيزون وسكانها الذين أعربوا
دائمًا عن وقوفهم بجانب الحق الفلس���طيني ،مؤكدًا أن هذا التضامن يشحذ من عزيمة
ابناء الشعب الفلسطيني ويزيدهم إصرارًا على التمسك بحقوقهم الوطنية المشروعة
في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.
من جهته ،اعرب رئيس بلدية بيزون ،دومينيك لوسبار ،عن تمسكه وتمسك المجلس
البلدي بالوقوف الى جانب الش���عب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى تحقيق أمانيه
المشروعة ،واولها حقه في العودة الى دياره التي اقتلع منها ظلما.
وانضمت مدينة بيزون الى قائمة المدن الفرنس���ية التي اتخذت مجالس���ها البلدية
قرارات تطالب الحكومة الفرنسية باالعتراف بالدولة الفلسطينية ،وجاء قرارها هذا إثر
اعالن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل.

