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أهالي الخان األحمر ..س��نبقى في أرضنا حتى لو هدمت منازلنا
القدس " -وفا" :أكد شيوخ وأبناء عشيرة أبو داهوك القاطنون في قرية
الخان األحمر ،ش���رق القدس ،أنهم س���يبقون صامدين فوق أرضهم ولن
يرحلوا عنها ،حتى وإن قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بهدم منازلهم.
وش���ددوا عل���ى أن قيام قوات االحت�ل�ال بهدم مس���اكن قرية الوادي
األحمر ،التي شيدت حديثا قرب قريتهم الخان األحمر ،لن يرهبهم ،ولن
يرغمهم على الرحيل من أرضهم ،التي يسكنونها منذ قرابة  51عاما.
وقال الش���يخ أحمد أبو داهوك ،إن أهالي الخان األحمر لن يقبلوا هجرة
جديدة أخرى ،بعد أن هاجروا قسرا قبل قرابة سبعة عقود من مضاربهم
بتل عراد في النقب.
وأش���ار أبو إس���ماعيل أبو داهوك ،إلى أن االحتالل يريد ترحيل سكان
الخان األحمر ،في الوقت الذي يس���مح فيه لمس���توطني "كفار أدوميم"
باالس���تيالء على أرضنا وبناء منازل لهم ،فيما نحرم نحن أصحاب األرض
من أبسط مقومات الحياة هناك.
وأض���اف :من المس���تحيل أن نقبل بالرحيل من الخ���ان إلى أي منطقة
أخ���رى مهما كانت مس���احتها ومواصفاتها ،فق���د تعودنا على العيش
في هذا الفضاء الواس���ع ،نرعى أغنامنا ونعيل أنفسنا من إنتاجها ،نحن
أصح���اب ه���ذه األرض ونملكها بوثائق رس���مية ،وال يحق ألحد أن يقوم
بطردنا.
المواطن نصر عيد خميس ،أشار إلى أن ما جرى في قرية الوادي األحمر
المش���يدة حديثا ،عب���ارة عن تدريب نفذه جن���ود االحتالل للتعرف إلى
طبيعة المنطقة والمنازل المستهدفة بالهدم ،معبرًا عن خشيته من أن

يكون ذلك مقدمة لهدم قرية الخان األحمر ،وتهجير سكانها.
وق���ال :حتى لو هدم االحتالل منازلنا س���نبقى متواجدين على أرضنا،
المس���اكن ليس مهمة ،فنحن مرتبطون بأرضنا متجذرون بها ،وسنفشل
كل مخططات االحتالل ومستوطنيه باالستيالء عليها ،ولن ينتهي األمر
بعملية الهدم كما يظن االحتالل.
م���ن جانبه ،ق���ال صالح خواجا م���ن مكتب الحملة الش���عبية لمقاومة
االستيطان والجدار ،إن االحتالل يريد من خالل هدم قرية الوادي األحمر،
التصدي لنشطاء المقاومة الش���عبية والمتضامنين ،ومحاولة فرض أمر
واقع على األرض.
وأض���اف :حتى لو هدموا قري���ة الخان األحمر ،س���نقوم ببنائها مرات
وم���رات كما يفعل أهلنا حاليا في قرية العراقيب بالنقب ،ليس���ت لدينا
خيارات أخرى س���وى التص���دي لالحتالل بصدورنا العارية ،فلن نس���مح
بحدوث نكبة جديدة.
منس���ق حملة "أنقذوا الخان األحمر" عبد الل���ه أبو رحمة ،قال" :ما جرى
من هدم لقرية الوادي األحمر ،واس���تخدام القوة المفرطة من قبل جنود
ماض في مخطط الهدم والتهجير س���واء في
االحتالل ،يؤكد أن االحتالل ٍ
الخان األحمر أو غيرها".
وأض���اف إن الحصار وإغالق البوابات والط���رق المؤدية إلى قرية الخان
األحمر منذ يومين ،يؤشر على نية االحتالل تنفيذ الهدم ،ما يتطلب من
الجميع رف���ع وتيرة اليقظة والحذر ،وتكثيف التواجد في القرية ،خاصة
في ساعات الليل.

جانب من االعتصام.

وفود تضامني��ة تواصل االعتصام في الخان األحمر

الق����دس " -األيام" ،وفا :واصل����ت الوفود التضامني����ة المحلية واألجنبية،
إلى جانب األهالي ،االعتصام في قرية الخان األحمر ش����رق القدس المحتلة،
للحيلولة دون تنفيذ قرار محكمة االحتالل القاضي بهدمها.
ّ
وأم ،أم����س ،عدد من الوف����ود التضامنية من مختل����ف وزارات ومحافظات
الوط����ن خيمة االعتصام ف����ي قرية الخان األحمر ،رغم قي����ام جنود االحتالل
بفرض طوق أمني شامل عليها ،كما وصل القرية عدد من أعضاء "الكنيست"
العرب للتضامن مع أهلها.
وشدد المعتصمون على ضرورة دعم صمود قرية الخان األحمر واالعتصام
بها ،رفضًا لكل إجراءات االحتالل الهادفة إلى تهجير سكانها.
وكان وفد رس����مي وش����عبي من محافظ����ة جنين برئاس����ة المحافظ اللواء
إبراهي����م رمض����ان ش����ارك ،مس����اء أول من أمس ،ف����ي وقف����ة تضامنية مع
المهددي����ن بالتهجير في قرية الخان األحمر ش����رق القدس المحتلة ،وذلك
بدعوة من حركة "فتح" في اإلقليم.
ونظمت الوقفة ،بمش���اركة أعضاء المجلس التنفيذي واالستش���اري
والذي ضم مدراء المؤسسات وقادة األجهزة األمنية والمجالس البلدية،
وممثلين ع���ن الطوائف المس���يحية وأئمة المس���اجد ،وفصائل العمل

الوطني ،والنقابات واالتحادات.
وق����ال رمض����ان" :جئنا من جنين لنق����ول :إن هذه هي رس����التنا لالحتالل
وللعالم بأن ش����عبنا الفلسطيني المعطاء سيس����تمر في المواجهة والثبات
على األرض ،وتحدي االحتالل الذي يمارس أبشع أشكال الجرائم واالعتداءات
منذ بداية االحتالل".
وشدد على "أن شعبنا وقيادتنا ممثلة بالرئيس محمود عباس ال يمكن أن
تتعب أو تتراجع ،بل سنستمر في الصمود والنضال والمقاومة ،للوصول إلى
إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
م����ن جهته ،أكد نائب أمين س����ر حرك����ة "فتح" في إقلي����م جنين ،عطا أبو
إرميلة ،أن المئات من الش����خصيات الوطني����ة واالعتبارية والدينية وأعضاء
كوادر الحركة ،ش����اركوا في الوقفة التضامنية الداعمة لحق األهل في الخان
األحم����ر بالبقاء ،ولمجابه����ة أي محاولة من قبل قوات االحتالل لتش����ريدهم
وهدم هذا التجمع السكاني.
ودعا أبو إرميلة ،كوادر وأعضاء حركة "فتح" والقوى الوطنية إلى اس����تمرار
التواجد في الخان األحمر ،والتصدي ألي محاولة إسرائيلية لهدمه وتشريد
أهله.

قوات االحتالل تقتحم بلدة حزما
القدس " -وفا" :اقتحمت قوات االحتالل ،فجر امس ،بلدة حزما ش���مال ش���رقي مدينة
القدس المحتلة ،وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها بشكل استفزازي.
ونقل مراس���ل "وفا" عن مصدر محلي في البلدة أن قوات االحتالل أقدمت على س���حب
تصاري���ح الدخول الى القدس من عدد من العائالت ،بحجة اس���تمرار إلقاء الحجارة على
سيارات المستوطنين.
وزعمت مصادر عبرية أن حافلة تابعة للمس���توطنين تعرضت للرش���ق بالحجارة بين
بلدة حزما ومس���توطنة "آدم" المقامة على أراضي البل���دة ،ما أدى إلى تضررها ،وإصابة
اثنين من المستوطنين بينهم سائق الحافلة.

"فتح" تدعو للتصدي لمحاوالت
االحتالل ترحيل سكان الخان األحمر
رام الل����ه " -األي����ام" :دعت حرك����ة "فتح" جماهير الش����عب الفلس����طيني للتصدي
لمحاوالت سلطات االحتالل إخالء وهدم قرية الخان األحمر ،ومواصلة االعتصام فيها.
وطالبت كافة النقابات والمؤسسات والقطاعات الرسمية واألهلية والخاصة بضرورة
شد الرحال إلى الخان األحمر ،باعتباره خط الدفاع عن القدس واألقصى والقيامة.
كما طالبت الحركة األمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم التاريخية
والقانونية والسياسية واألخالقية تجاه القضية الفلسطينية ،واتخاذ مواقف صارمة
وحازمة لوقف السياسيات اإلسرائيلية المنافية للقوانين واالتفاقيات الدولية.
وقال����ت الحرك����ة في بيان صحافي صادر ع����ن مفوضية اإلع��ل�ام والثقافة والتعبئة
الفكرية ،أم����س ،إن هدم قرية الخان األحمر وترحيل س����كانها يأتي في اطار تنفيذ
س����لطات االحتالل االس����رائيلي لمخططاتها االس����تعمارية في قلب الضفة الغربية،
ولفصل ش����مال الضفة عن جنوبها ،واحكام الطوق االس����تعماري على مدينة القدس
المحتلة.
واضافت ،ان اجراءات وسياس����ات س����لطات االحتالل االس����رائيلي في منطقة الخان
االحمر تأتي الس����تكمال مش����روع م����ا يعرف بالق����دس الكبرى ،ولض����رب واعاقة حل
الدولتين ،وتشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة بالخصوص،
محذرة من التداعيات الخطيرة لكل ذلك.
وقالت إن س����لب األرض وتهجير السكان األصليين وتوسيع االستعمار االستيطاني
يعني انكار الوجود والحقوق الوطنية الفلس����طينية ،ومحاولة لتدمير دولة فلسطين
وتقويض نضال الشعب الفلس����طيني من أجل إنجاز االستقالل الوطني الفلسطيني
في دولته.

"الهيئة المستقلة" تطالب بصرف
مستحقات أسرى محررين
رام الله " -األيام" :خاطبت الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" ،أمس،
الجهات الرسمية للمطالبة ،باتخاذ اإلجراءات الالزمة لصرف مستحقات عدد من األسرى
المحررين الذين تم وقف مستحقاتهم على الرغم من استيفائهم جميع الشروط التي
نص عليها القانون وتقديمهم كافة الوثائق التي تثبت ذلك.
وبينت الهيئ���ة في مخاطباتها ،بحس���ب بيان صدر عنها ،أم���س ،أن جميع الجهات
المعني���ة الت���ي ت���م التواصل معها بخص���وص هذا المل���ف أكدت على حق األس���رى
والمحررين نيل مستحقاتهم ،وأن عدم صرف مستحقات األسرى المحررين يشكل ً
أعباء
مالية ويلحق بهم وبأس���رهم أضرارًا مادية ،خاصة أنهم يعيلون أس���رًا وال يتوفر لهم
مصدر رزق وغالبيتهم ال يعملون.
وأشارت الهيئة إلى أن عدم صرف مستحقاتهم أسوة بغيرهم من األسرى المحررين
يشكل تمييزًا واضحًا ومخالفة للتشريعات الفلس���طينية ومخالفة لتوجهات الرئيس
محمود عباس الذي أكد وفي عدة مناس���بات أنه لن يتم وقف صرف مستحقات األسرى
رغم الضغوط التي تمارس عليه من قبل اإلدارة األميركية ودولة االحتالل.
جدير بالذكر أن هؤالء األس���رى والمحررين يخوض���ون إضرابًا عن الطعام ويعتصمون
أمام هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ،احتجاجًا على عدم تلقيهم مستحقاتهم منذ
العام  ،2013وعددهم ثالثين أس���يرًا بعضهم قضى محكوميات تصل إلى  20سنة في
سجون االحتالل.

						
الرئيس يقلد يخلف الوسام.

(عدس���ة :ثائر غنايم)

الرئيس يقلد الكاتب والروائي يحيى يخلف
وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق"
رام الل���ه " -وفا" :قلد رئي���س دولة فلس���طين محمود عباس،
الكاتب والروائي يحيى يخلف وس���ام الثقافة والعلوم والفنون
"مستوى التألق".
جاء ذلك خالل اس���تقبال الرئيس ،مس���اء أول من امس ،بمقر
الرئاس���ة في مدينة رام الله ،للكات���ب والروائي يخلف ،بحضور
نجله هيثم يخلف.
ومنح الرئيس ،الكاتب والروائي يخلف وسام الثقافة والعلوم
والفن���ون ،تقدي���را لنضاله المش���رف في خدمة قضية ش���عبه
ووطنه ،وتثمين���ا لعطائه والتزامه الفك���ري الوطني ،وإبداعاته
األدبية والثقافية المرموقة.
بدوره ،ثمن الكات���ب والروائي يخلف ،ه���ذا التكريم من قبل
الرئي���س ،قائ�ل�ا إنه بالرغ���م من معرك���ة الرئيس السياس���ية
والدبلوماسية ضد صفقة القرن ،إال أن الثقافة حاضرة في ذهنه.
وأض���اف إن تكري���م الرئيس للش���خصيات الوطني���ة ودعمه

للثقافة الفلس���طينية ،باعتبارها المعبر عن الهوية والمشروع
الوطني.
وأش���ار يخلف إلى أن منح الرئيس قصر الضيافة ليكون تحت
إش���راف وزارة الثقافة ،ه���و من األيادي البيض���اء للرئيس على
المل���ف الثقاف���ي ،باعتبار المكتبة الوطني���ة مظهرًا من مظاهر
السيادة الوطنية.
وقال" :تلقيت العديد من الجوائز والتكريم ،إال أن التكريم من
قب���ل الرئيس اعتبره األثمن طوال حياتي بعد نضال في الحركة
الوطنية لخمسة عقود".
وحض���ر التكريم ،عض���و اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير
الفلس���طينية ع���زام األحمد ،وأمي���ن عام الرئاس���ة الطيب عبد
الرحيم ،ونائب رئيس الوزراء ،وزير اإلعالم نبيل أبو ردينه ،ووزير
الثقافة إيهاب بسيس���و ،وعضو اللجن���ة المركزية لحركة "فتح"
الحاج إسماعيل جبر ،ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عماره.

المجلس الوطني يدعو
المنتدى البرلماني للتنمية
لدعم الشعب الفلسطيني

الحكم بالسجن والغرامة المالية
لثالثة مدانين ببيع مواد مخدرة

بال���ي " -وف���ا" :طالب عض���و المجل���س الوطني
الفلسطيني بالل قاسم ،اثناء مشاركته في اعمال
المنتدى البرلماني للتنمية المستدامة في مدينة
بالي األندونيس���يية اختتم اعماله امس ،التحرك
لدعم نضال الش���عب الفلس���طيني ف���ي مواجهة
الع���دوان المس���تمر من قب���ل حكوم���ة االحتالل
اإلسرائيلية المدعومة كليًا من اإلدارة األميركية.
كم���ا طال���ب بالعم���ل عل���ى حص���ول الش���عب
الفلس���طيني على حق���ه في الحرية واالس���تقالل
واقامة الدولة وعاصمتها القدس على حدود الرابع
م���ن حزيران  ،1967وفق قرارات الش���رعية الدولية
واإلنسانية ،وذلك كي يقوم ش���عبنا الفلسطيني
بدوره اإلنس���اني والحضاري في مس���يرة التنمية
جنبًا إلى جنب مع باقي شعوب العالم.
والتقى قاسم على هامش المنتدى نائب رئيس
البرلمان االندونيس���ي وبحثا سبل تعزيز وتطوير
العالق���ات األخوية بي���ن الش���عبين والبرلمانيين
الوطني الفلس���طيني والبرلمان االندونيس���ي لما
فيه مصلحة الجانبين.

رام الل���ه " -األيام" :أدان���ت محكمة الجنايات الكبرى ،المنعقدة في الخليل برئاس���ة
القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضيين موسى سياعرة وأحمد الحجوج ،المتهم (ر.م)
بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد
في غير الحاالت المسموح بها ،وكذلك إدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها.
وحكمت المحكمة عليه بالسجن  15سنة وغرامة قيمتها  15,000دينار أردني ،وكذلك
مصادرة المواد المخدرة وإتالفها ،وإلزامه بدفع مبلغ  2000دينار أردني نفقات محاكمة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام في رام الله ،أمس ،أن ذلك جاء استنادًا إلى
البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة والتي تأتي خالفًا لمواد القانون بشأن
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكذلك أص���درت المحكمة حكمًا بحق المتهم (أ.س) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير
الحاالت المس���موح بها ،وحكمت عليه بالسجن  15س���نة وغرامة قيمتها  15,000دينار
أردني ،وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتالفها ،وإلزامه بدفع مبلغ  2000دينار أردني
نفقات محاكمة.
وفي ذات السياق ،أدانت المحكمة المتهم (ع.ص) بتهمة االتجار بالمخدرات وحكمت
عليه بدفع غرامة  50,000شيكل ،وكذلك إدانته بتهمة تعاطي المخدرات والحكم عليه
بالحبس مدة س���نة ،وقررت المحكمة مصادرة المواد المخ���درة وإتالفها ،وإلزامه بدفع
مبلغ  500دينار أردني نفقات محاكمة.
وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام
المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

